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Кои са…

Бизнес дивизия на

в ТОП 3 на най-добрите 

компании, обучаващи коучинг 

в световен мащаб

http://www.noble-manhattan.com/
http://www.noble-manhattan.com/


Кои са…

В момента се развива успешно в:

• Cardiff - Wales (UK)

• Barcelona - Spain

• Amsterdam - The 

Netherlands

• Ljubljana - Slovenia

• Zagreb – Croatia

• Constanta, Bucharest, 

Pitesti – Romania

• Prague – Czech Republic

• Richmond, VA – USA

• Oslo, Norway

• Zurich – Switzerland

• Singapore



Какво е?

• Ексклузивен консултативен 

борд

• До 20 собственици на малък и 

среден бизнес

• Сигурна и доверена среда от 

равноправни членове без 

пряка конкуренция



За да можете да се съсредоточите 

върху цялостната стратегия:

Ключови теми за бизнес развитие, 

вместо единствено рутинни задачи 

и решаване на кризисни ситуации

За какво ми е?



За какво ми е?

Шанс за брейнсторминг на 

стратегии, имащи потенциала 

за разрастване на бизнеса Ви



За какво ми е?

За да отделите време за 

идеите, които помагат за 

избистряне на личната Ви визия



За какво ми е?

За увереност, че организацията 

Ви е добре управлявана

и вяра, че решенията са били 

изчерпателно проучени



За какво ми е?

• За да придобиете нови умения 

за креативно решаване на 

проблеми

• За да не сте вече сами пред 

предизвикателствата

• За да имате нов борд от 

съветници, приятели и ментори, 

които да Ви държат отчетни



Какво ще си взема?

Над 50 разработки за бърз растеж -

част от обучителните семинари, 

специално проектирани да Ви 

вдъхновят и помогнат в създаването 

на по-голяма ангажираност и 

фирмена целенасоченост



Какво ще си взема?

Възползвайте се от опита на 

други собственици на бизнес 

като вас, които вече са срещали 

подобни предизвикателства



Основната ни цел:

Ние ще ВИ помогнем да 

удвоите/утроите стойността на 

ВАШИЯ бизнес и да доминирате 

във ВАШАТА ниша за период от

2 до 3 години



Сега е Ваш ред!

Бихте ли си позволили

да не сте

част от ексклузивна

Алфа Група във вашия 

регион?!

Сега въпросът е:



Сега е Ваш ред!

Дали ще сте

ВИЕ

или някой от 

Вашите конкуренти?

От ВАС зависи!

Ще бъде само един!



Заинтригувахме ли Ви?

Свържете се с нашите 

регионални директори

за София и региона:

Борислава Киркова

Тел.: +359 888 456275

Borislava.Kirkova@the-alpha-group.biz

&

Илиян Кирков

Тел.: +359 8888 55210

Iliyan.Kirkov@the-alpha-group.biz Заяви участие!

mailto:Borislava.Kirkova@the-alpha-group.biz
mailto:Iliyan.Kirkov@the-alpha-group.biz
http://tagbg.org/signup
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