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4.3. Да разпространявате самата книга под име, различно от това на автора.
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Борил Богоев



Онлайн бизнесът е необятна тема. Въобще Интернет е една цяла 
отделна вселена. Пълна с възможности. Тук можете да се 
забавлявате, да се информирате, да комуникирате, да правите 
бизнес, да проучвате… Да правите, каквото си искате.

За целите на  курса „Печелившия уебсайт“ трябваше да опиша 
различни варианти за печелене на пари онлайн (едно от най-
приятните приложения на Интернет в нашия живот). 

Започнах да изреждам начините, с които имам опит, тези за които 
знам повече и тези, за които различни автори или предприемачи 
разказват. Списъкът растеше ли растеше…

В един момент идеите започнаха да се сипят и мисловната карта 
започна да се разгръща до неподозирани за мен размери. Очите ми 
се ококориха!

Оказа се, че съществуват над 200 начина да печелите от сайта си. 
Осъзнаването на този факт ми подейства невероятно, вдъхновяващо, 
окриляващо. 

Изобилието е навсякъде около нас, особено в Интернет. Можем да 
печелим, колкото си искаме и да живеем живота на мечтите си.

ВЪВЕДЕНИЕ



Всичко започва с една идея…

И задължително преминава през сериозно и упорито действие, 
справяне с проблеми и трудности, преследване на цели и множество 
победи над себе си.

Идеята е семенцето, което ние засяваме и после, ако се грижим 
добре за него, то може да се превърне в красиво растение.

Ето затова, от 200+ идеи за приходи от Интернет, извадих за вас най-
интересните и директно осъществими 77 идеи. 

Целта ми беше това да бъде списък, който не просто да разшири 
малко кръгозора ви в областта на онлайн бизнеса, а да го накара да 
експлодира чрез множеството идеи и възможности, които са на ваше 
разположение във всеки един момент.

Книгата е разделена на няколко секции. Всяка от секциите показва 
методи за онлайн доходи, базирани на един от основните Интернет 
бизнес модели.

Всяка от идеите е описана накратко. Не исках да съм изчерпателен, а 
да ви представя колкото може повече от хубавите идеи за онлайн 
бизнес. Силно се надявам те да са ви полезни и да ви вдъхновят.

Така че, приятно четене и ви пожелавам да реализирате и най-
смелите си начинания, във всяка област на живота и бизнеса.



Бизнес моделът, най-общо казано, е съвкупността от начини, по 
които даден бизнес прави пари. Изборът на подходящ бизнес 
модел е много важен за цялостното опериране на вашето 
начинание.

Основните бизнес модели онлайн, са:

1. Онлайн медия / блог

2. Автор / издател онлайн

3. Онлайн магазин

4. Консултантски бизнес

5. Сайт с ограничен достъп

6. Услуги (PaaS)

7. Онлайн услуги (SaaS)

На базата на предлаганите от тях инструменти са групирани и 
идеите за стартиране на онлайн бизнес в тази книга.

Монетизацията и планът за всяка от идеите са дадени в 
зависимост от възможностите на съответния бизнес модел.

БИЗНЕС МОДЕЛИ ОНЛАЙН



ОНЛАЙН МЕДИЯ

МОНЕТИЗИРАНЕ НА БЛОГОВЕ, 

ОНЛАЙН СПИСАНИЯ И ДРУГИ 

ДОСТАВЧИЦИ/ПЛАТФОРМИ НА 

МУЛТИМЕДИЙНО СЪДЪРЖАНИЕ



1
ЕКСПЕРТЕН БЛОГ

Блог със съвети и споделени знания и опит в конкретна 
експертна област. Темите могат да варират в зависимост от 
вашата експертиза – маркетинг, бизнес, фитнес, хранене, 
гледане на деца, ремонти, игра на голф, игра на покер, 
пътувания и други.

Рекламни формати. Афилиейт маркетинг. Платени 
публикации. Собствени дигитални продукти. Онлайн магазин. 
Консултации. Организиране на събития. Специализирани 
услуги. Premium content.

1. Избор на целева аудитория.

2. Избор на тема / ниша.

3. Генериране на съдържание.



2
FASHION БЛОГ

Специален бранш в блог обществото. Публикациите са 
свързани с преживяванията на блогъра и показване на модни 
тоалети, събития, продукти в областта на стила, козметиката 
и красотата. Споделят се основно снимки и репортажи от 
събития. Качеството на снимките е от ключово значение.

Рекламни формати. Афилиейт маркетинг. Платени 
публикации. Собствени дигитални продукти. Онлайн магазин. 
Консултации. Организиране на събития. Специализирани 
услуги. Premium content.

1. Избор на целева аудитория.

2. Избор на тема / ниша.

3. Генериране на съдържание.



3
ГОТВАРСКИ БЛОГ

Рецепти, ястия, интересни статии за различни типове кухня, 
интервюта с известни кулинари. Кулинарни продукти. 
Представяне на кулинарни събития и обучения. Всичко това 
е в сферата на готварските блогове.

Рекламни формати. Афилиейт маркетинг. Платени 
публикации. Собствени дигитални продукти. Онлайн магазин. 
Консултации. Организиране на събития. Специализирани 
услуги. Premium content.

1. Избор на целева аудитория.

2. Избор на тема / ниша.

3. Генериране на съдържание.



4
TRAVEL БЛОГ

Споделяте много снимки и интересни разкази за своите 
пътувания. Също така, може да предлагате различни 
дестинации или да правите ревю на специални оферти от 
спонсори. Любимата тема на много хора – пътуването.

Рекламни формати. Афилиейт маркетинг. Платени 
публикации. Собствени дигитални продукти. Онлайн магазин. 
Консултации. Организиране на събития. Специализирани 
услуги. Premium content.

1. Избор на целева аудитория.

2. Избор на тема / ниша.

3. Генериране на съдържание.



5
ТЕХНОЛОГИЧЕН БЛОГ

Джаджи, мобилни устройства, иновативни стартъпи, 
компютри и лаптопи, таблети, дронове и всичко 
технологично, за което се сетите. Винаги е интересно и има 
страшно много информация, която може да бъде споделена 
и представена на аудиторията.

Рекламни формати. Афилиейт маркетинг. Платени 
публикации. Собствени дигитални продукти. Онлайн магазин. 
Консултации. Организиране на събития. Специализирани 
услуги. Premium content.

1. Избор на целева аудитория.

2. Избор на тема / ниша.

3. Генериране на съдържание.



6
НОВИНАРСКИ САЙТ

Ключовото тук е да сте бързи и актуални. Новини от 
множество рубрики, публикувани често – по няколко десетки 
на ден. За това определено ви е необходим екип. Ако 
профилирате блога, например – само за бизнес – ще можете 
да имате по-голяма сила и авторитет.

Рекламни формати. Афилиейт маркетинг. Платени 
публикации. Собствени дигитални продукти. Онлайн магазин. 
Консултации. Организиране на събития. Специализирани 
услуги. Premium content.

1. Избор на целева аудитория.

2. Избор на тема / ниша.

3. Генериране на съдържание.



7
ПОЛИТИЧЕСКИ БЛОГ

Политически коментари, анализи, интервюта, прогнози. 
Политиката в България винаги е била нещо, от което всеки 
разбира и се интересува. А има и доста материал за 
споделяне.

Рекламни формати. Афилиейт маркетинг. Платени 
публикации. Собствени дигитални продукти. Онлайн магазин. 
Консултации. Организиране на събития. Специализирани 
услуги. Premium content.

1. Избор на целева аудитория.

2. Избор на тема / ниша.

3. Генериране на съдържание.



8
ФОТОГРАФСКИ БЛОГ

Фотографията е едно от любимите хобита и много популярна 
тема. Ако споделяте съвети и опит, показвате интервюта с 
фотографи и предоставяте много снимки, придружени с 
инструкции как хорат да постигнат същото… тогава сте на 
прав път и скоро блогът ви ще бъде супер успешен.

Рекламни формати. Афилиейт маркетинг. Платени 
публикации. Собствени дигитални продукти. Онлайн магазин. 
Консултации. Организиране на събития. Специализирани 
услуги. Premium content.

1. Избор на целева аудитория.

2. Избор на тема / ниша.

3. Генериране на съдържание.



9
VLOG

Ако обичате да се снимате във видео формат, артистични и 
интересни сте, този тип блог е за вас. Вие избирате темата, 
снимате се в кратки клипчета и ги предоставяте на своята 
аудитория. Не е задължително да разполагате с 
професионална техника, а по-скоро, с интересни идеи.

Рекламни формати. Афилиейт маркетинг. Платени 
публикации. Собствени дигитални продукти. Онлайн магазин. 
Консултации. Организиране на събития. Специализирани 
услуги. Premium content.

1. Избор на целева аудитория.

2. Избор на тема / ниша.

3. Генериране на съдържание.



10
БЛОГ ЗА ЕРОТИКА

Възможно е тук да попаднете под по-специални регулации и 
не всеки хостинг да иска да приюти сайта ви, но имате много 
голям „мегдан“ за публикации и добър афилиейт доход. 
Особено, ако го правите за чужбина. А и езиковата бариера 
не е проблем, защото се разчита на снимки и видео.

Рекламни формати. Афилиейт маркетинг. Платени 
публикации. Собствени дигитални продукти. Онлайн магазин. 
Консултации. Организиране на събития. Специализирани 
услуги. Premium content.

1. Избор на целева аудитория.

2. Избор на тема / ниша.

3. Генериране на съдържание.



11
БЛОГ ЗА ДИГИТАЛНИ ИГРИ

Видеоигри, компютърни игри, PSP, XBOX, Facebook игри –
ако обичате да играете, можете да превърнете своята страст 
в интересен и печеливш блог на тема игри.

Рекламни формати. Афилиейт маркетинг. Платени 
публикации. Собствени дигитални продукти. Онлайн магазин. 
Консултации. Организиране на събития. Специализирани 
услуги. Premium content.

1. Избор на целева аудитория.

2. Избор на тема / ниша.

3. Генериране на съдържание.



ИЗДАТЕЛ / 

АВТОР

ПУБЛИКУВАНЕ НА СОБСТВЕНИ ИЛИ 

ЧУЖДИ (ИЗДАТЕЛ) ПРОИЗВЕДЕНИЯ –

КНИГИ,  ОНЛАЙН КУРСОВЕ, 

ВИДЕОСЪДЪРЖАНИЕ И ДР.



12
AMAZON KINDLE КНИГИ

Вече е изключително лесно да публикуваш книга в Amazon. 
Достатъчно е да бъде избрана интересна тема, която е 
търсена и все още няма огромна конкуренция. Amazon 
предоставя достъп до мултимилионен пазар и имате 
сериозна възможност да бъдете bestselling автор.

Продажба на дигитални и материални издания. Афилиейт 
маркетинг. Промотиране на собствени услуги и/или 
консултации.

1. Идентифициране на ключови компетенции.

2. Идентифициране на търсена тема, съответстваща на тях.

3. Нетуъркинг и изграждане на марка, репутация и авторитет.



13 AMAZON CREATESPACE

КНИГИ

Една полезна и интересна услуга на Amazon – можете да 
превърнете вашата електронна книга в печатна такава. 
CreateSpace го прави вместо вас и при поръчка, автоматично 
се отпечатва поисканото копие. Вие само получавате 
заплащането за покупката.

Продажба на дигитални и материални издания. Афилиейт 
маркетинг. Промотиране на собствени услуги и/или 
консултации.

1. Идентифициране на ключови компетенции.

2. Идентифициране на търсена тема, съответстваща на тях.

3. Нетуъркинг и изграждане на марка, репутация и авторитет.



14
AMAZON АУДИО КНИГИ

Една интересна опция, която не се ползва много в България, 
но ако продавате книги на чуждестранния пазар е много 
полезна. Аудиокнигите са много добър продукт за деца, както 
и за заети хора, които ги слушат по време на спорт и 
шофиране. Можете да наемете диктор или да записвате вие.

Продажба на дигитални и материални издания. Афилиейт 
маркетинг. Промотиране на собствени услуги и/или 
консултации.

1. Идентифициране на ключови компетенции.

2. Идентифициране на търсена тема, съответстваща на тях.

3. Нетуъркинг и изграждане на марка, репутация и авторитет.



15
ОНЛАЙН КУРСОВЕ (UDEMY)

Ако разполагате с експертни познания в дадена област като 
маркетинг, бизнес, презентиране, здравословно хранене, 
фотография, дизайн и т.н., можете да подготвите обучителен 
видеокурс – един или повече и да ги продавате през 
платформи като Udemy и Teachable.

Продажба на дигитални и материални издания. Афилиейт 
маркетинг. Промотиране на собствени услуги и/или 
консултации.

1. Идентифициране на ключови компетенции.

2. Идентифициране на търсена тема, съответстваща на тях.

3. Нетуъркинг и изграждане на марка, репутация и авторитет.



16
ИНФОПРОДУКТИ (ПАКЕТИ)

Дигиталните продукти под формата на PDF е-книги, 
темплейти, специални инструменти, чеклистове и процесни 
диаграми са високо ценени в експертни области като бизнес 
процеси, маркетинг, мениджмънт и други. Ако разполагате 
със специализирани познания, това може да е печеливш 
бизнес за вас.

Продажба на дигитални и материални издания. Афилиейт 
маркетинг. Промотиране на собствени услуги и/или 
консултации.

1. Идентифициране на ключови компетенции.

2. Идентифициране на търсена тема, съответстваща на тях.

3. Нетуъркинг и изграждане на марка, репутация и авторитет.



17 ИМЕЙЛ БЮЛЕТИНИ 

(ПЛАТЕНИ)

Това е много нишов бизнес, но ако успеете да комплектовате 
високо-специализирана и ценна информация в пазарния 
сегмент, в който сте експерт, можете да си осигурите платени 
абонати, които да се информират регулярно за новости и 
спнециални стратегии и тактики във вашата област.

Продажба на дигитални и материални издания. Афилиейт 
маркетинг. Промотиране на собствени услуги и/или 
консултации.

1. Идентифициране на ключови компетенции.

2. Идентифициране на търсена тема, съответстваща на тях.

3. Нетуъркинг и изграждане на марка, репутация и авторитет.



18 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

(ЕКСПЕРТНИ) ДОКЛАДИ

Съществува един много сериозен пазар за специализирани 
доклади в области като финанси, маркетинг, инвестиции, 
които се продават за суми от 50 до 500 и повече долара. Ако 
вие сте експерт в подобна област и разполагате с ценна и 
актуална уникална информация, това е вашият бизнес.

Продажба на дигитални и материални издания. Афилиейт 
маркетинг. Промотиране на собствени услуги и/или 
консултации.

1. Идентифициране на ключови компетенции.

2. Идентифициране на търсена тема, съответстваща на тях.

3. Нетуъркинг и изграждане на марка, репутация и авторитет.



19
УЕБИНАРИ / ОБУЧЕНИЯ 

Дистанционното обучение е удобна опция, както за 
преподавателя, така и за обучаемите. Можете да провеждате 
платени и безплатни уебинари от всяка точка на света. 
Вашите студенти също могат да бъдат по цялото земно 
кълбо. За целта ви е необходим само софтуер за уебинари.

Продажба на дигитални и материални издания. Афилиейт 
маркетинг. Промотиране на собствени услуги и/или 
консултации.

1. Идентифициране на ключови компетенции.

2. Идентифициране на търсена тема, съответстваща на тях.

3. Нетуъркинг и изграждане на марка, репутация и авторитет.



20 КОМИКСИ (ЕЛЕКТРОННИ И 

НА ХАРТИЯ)

Ако сте добър художник и искате да превърнете това свое 
умение и талант в успешен бизнес, комиксите могат да 
направят това за вас. Винаги популярни, те са любими на 
милиони хора. От вас се иска да имате интересна история. А 
платформите за публикуване са много и на ваше 
разположение.

Продажба на дигитални и материални издания. Афилиейт 
маркетинг. Промотиране на собствени услуги и/или 
консултации.

1. Идентифициране на ключови компетенции.

2. Идентифициране на търсена тема, съответстваща на тях.

3. Нетуъркинг и изграждане на марка, репутация и авторитет.



21 КНИЖКИ ЗА ОЦВЕТЯВАНЕ 

(ВЪЗРАСТНИ)

Една от изненадите за последните години. Антистрес 
книжките за оцветяване за възрастни са огромен бум и се 
издават в милионни екземпляри. Ако сте добър илюстратор и 
имате интересни идеи, можете да подготвите серия от 
книжки за оцветяване и да ги публикувате в Amazon.

Продажба на дигитални и материални издания. Афилиейт 
маркетинг. Промотиране на собствени услуги и/или 
консултации.

1. Идентифициране на ключови компетенции.

2. Идентифициране на търсена тема, съответстваща на тях.

3. Нетуъркинг и изграждане на марка, репутация и авторитет.



22
ДЕТСКИ КНИЖКИ

Детските книжки са друга много интересна ниша. Не е 
необходимо да са дълги. Достатъчно е да имате партньор –
художник (или вие да сте такъв) и да измисляте прости и 
интересни истории. Винаги ще имате клиенти в очите на 
стотиците хиляди и милиони родители, желаещи да намерят 
източник на занимание и забавление на своите деца.

Продажба на дигитални и материални издания. Афилиейт 
маркетинг. Промотиране на собствени услуги и/или 
консултации.

1. Идентифициране на ключови компетенции.

2. Идентифициране на търсена тема, съответстваща на тях.

3. Нетуъркинг и изграждане на марка, репутация и авторитет.



ОНЛАЙН 

МАГАЗИН

ПРОДАЖБА НА МАТЕРИАЛНИ И 

ДИГИТАЛНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ 

ПРЕЗ СОБСТВЕНА ИЛИ ПУБЛИЧНА 

ПЛАТФОРМА ЗА ЕЛЕКТРОННА 

ТЪРГОВИЯ



23
DROPSHIPPING

Съществува цял дял в електронната търговия, при който 
производителят на продуктите, които продавате, директно ги 
доставя до клиента. Така вие не се налага да поддържате 
склад и да обработвате пратки. Достатъчно е да се 
фокусирате върху продажбите на своя онлайн магазин.

Продажба на продукти.

1. Идентифициране на пазар.

2. Осигуряване на продукти.

3. Организация / система на работа.



24
КОНСИГНАЦИЯ

Добър начин да спестите пари за стока и така да стартирате 
с по-голямо продуктово разнообразие. Намерете 
производители на продукти, които искате да продавате в 
магазина си. Сключете прост договор за консигнация и 
продавайте, без да закупувате предварителни количества.

Продажба на продукти.

1. Идентифициране на пазар.

2. Осигуряване на продукти.

3. Организация / система на работа.



25 ПРЕПРОДАВАНЕ НА 

ЗАКУПЕНИ ПРОДУКТИ

Стандартен подход в електронната търговия – най-масовият. 
Намерете хубави продукти, заредете своя онлайн магазин и 
продавайте.

Продажба на продукти.

1. Идентифициране на пазар.

2. Осигуряване на продукти.

3. Организация / система на работа.



26 ПРОИЗВОДСТВО НА 

СОБСТВЕНИ ПРОДУКТИ

Най-трудният вариант, но и най-възнаграждаващият. 
Произвеждайки собствен продукт имате пълен контрол върху 
качеството и количеството на продукцията. Не е необходимо 
да притежавате фабрика – има много места, където може да 
ви произведат буквално всичко и то на „ишлеме“.

Продажба на продукти.

1. Идентифициране на пазар.

2. Осигуряване на продукти.

3. Организация / система на работа.



27
ДИГИТАЛНИ ПРОДУКТИ

Дигиталните продукти – обучения, филми, доклади, 
електронни книги, пакети, абонаменти – са идеални за 
продаване. Производството им не ви струва почти нищо, 
разпространението е практически безплатно и не се налага 
да управлявате склад и да контролирате наличности.

Продажба на продукти.

1. Идентифициране на пазар.

2. Осигуряване на продукти.

3. Организация / система на работа.



28
ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

Хранителните стоки са сензитивен продукт, но са 
сравнително нова ниша с голям потенциал. Освен това 
търсенето за такива доставки предстои да нараства. 
Независимо дали става въпрос за фермерски продукти, 
хранителни добавки или пакетирани храни – тук има бъдеще.

Продажба на продукти.

1. Идентифициране на пазар.

2. Осигуряване на продукти.

3. Организация / система на работа.



29
МОДА, СТИЛ

Дрехи, обувки, аксесоари, козметика – всички продукти, 
свързани с мода и стил подлежат на сравнително лесно 
складиране и винаги ще има търсене за тях. Конкуренцията 
е голяма, но ако предлагате уникални продукти, добре 
представени и с добро обслужване – чака ви успех.

Продажба на продукти.

1. Идентифициране на пазар.

2. Осигуряване на продукти.

3. Организация / система на работа.



30
ТЕХНОЛОГИИ

Технологичните продукти бележат страхотен бум и се 
предлага огромно разнообразие. От мобилни телефони, 
компютри, лаптопи и селфи-стикове до дронове, всичко 
можете да продавате и всичко може да се намери на изгодна 
цена от китайски производители, например.

Продажба на продукти.

1. Идентифициране на пазар.

2. Осигуряване на продукти.

3. Организация / система на работа.



31
ЗА ДОМА

Интериорни декорации, осветителни тела, мебели, съдове и 
всичко за дома бележки постоянно търсене и от луксозни до 
масови стоки – има къде да позиционирате вашия онлайн 
магазин в тази пазарна ниша.

Продажба на продукти.

1. Идентифициране на пазар.

2. Осигуряване на продукти.

3. Организация / система на работа.



32
ХОБИ ПРОДУКТИ

Хоби пазарът е мултимилионен – екстремни спортове, 
занаяти и умения, пътуване, та дори и антикварни стоки и 
пощенски марки – хората с хоби са готови да платят за 
своята страст невероятни суми. Помислете от какво сте 
увлечени, какво е вашето хоби и го превърнете в бизнес.

Продажба на продукти.

1. Идентифициране на пазар.

2. Осигуряване на продукти.

3. Организация / система на работа.



33
БЕБЕТА И ДЕЦА

Родителите са готови на всичко за децата си и особено, 
когато искат те да са здрави, да им е топло, да са красиви, да 
се чувстват добре и да са щастливи, т.е. във всеки случай. 
Продукти за деца, насочени към майките (като купувачи) са 
един винаги печеливш бизнес модел.

Продажба на продукти.

1. Идентифициране на пазар.

2. Осигуряване на продукти.

3. Организация / система на работа.



КОНСУЛТАНТСКИ 

БИЗНЕС

ИЗПОЛЗВАНЕ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

ЗНАНИЯ И ОПИТ С ЦЕЛ ПОМАГАНЕ 

НА БИЗНЕСИ И ХОРА ДА ПОДОБРЯТ 

ЖИВОТА СИ



34
LIFE COACHING

Наистина, „навъдиха“ се доста коучове напоследък. Но за да 
сте истински коуч, необходимо е да сте сертифицирани и да 
имате сериозен опит. Тази практика е нова за България, но 
сериозно си пробива път и вече е придобила голяма 
популярност. Качествените коучове са заети за месеци 
напред.

Получаване заплащане за проведени консултации / коучинг 
(на час). Участие в проекти на база популярност и авторитет. 
Продажба на собствени информационни продукти. Обучения 
и семинари.

1. Идентифициране на ключови умения и опит.

2. Нетуъркинг, популярност, марка, авторитет.

3. Първи доволен клиент.



35
BUSINESS COACHING

Вашият опит и познания в областта на развитие на бизнес, 
справяне с проблеми и намиране на креативни решения 
могат да бъдат от полза за множество начинаещи 
предприемачи или просто бизнеси, които са се сблъскали с 
проблем, на който вие вече имате решение.

Получаване заплащане за проведени консултации / коучинг 
(на час). Участие в проекти на база популярност и авторитет. 
Продажба на собствени информационни продукти. Обучения 
и семинари.

1. Идентифициране на ключови умения и опит.

2. Нетуъркинг, популярност, марка, авторитет.

3. Първи доволен клиент.



36
МАРКЕТИНГ

Съвременният маркетинг е много динамична област, особено 
в своята онлайн част. Вашите познания и опит ще бъдат 
много ценни за всеки бизнес, който иска да е в крак със 
съвременните тенденции и да постига резултати.

Получаване заплащане за проведени консултации / коучинг 
(на час). Участие в проекти на база популярност и авторитет. 
Продажба на собствени информационни продукти. Обучения 
и семинари.

1. Идентифициране на ключови умения и опит.

2. Нетуъркинг, популярност, марка, авторитет.

3. Първи доволен клиент.



37
EXECUTIVE COACHING

Съществува цял един дял в коучинга, насочен към високи 
управленски нива. Там сумите са много по-големи и залогът 
– също. Освен печеливш бизнес, тази дейност може да бъде 
за вас източник на безценни контакти.

Получаване заплащане за проведени консултации / коучинг 
(на час). Участие в проекти на база популярност и авторитет. 
Продажба на собствени информационни продукти. Обучения 
и семинари.

1. Идентифициране на ключови умения и опит.

2. Нетуъркинг, популярност, марка, авторитет.

3. Първи доволен клиент.



38
ХРАНЕНЕ И ЗДРАВЕ

Ако имате опит и сертификат като нутриционист, диетолог 
или сте лекар и експерт по хранене, имате широко поле за 
изява. Една от най-модерните тенденции винаги е била и ще 
бъде грижата за здравето с централна тема – спорт и 
хранене. Ако докажете резултати, ще имате и неспирен поток 
от клиенти.

Получаване заплащане за проведени консултации / коучинг 
(на час). Участие в проекти на база популярност и авторитет. 
Продажба на собствени информационни продукти. Обучения 
и семинари.

1. Идентифициране на ключови умения и опит.

2. Нетуъркинг, популярност, марка, авторитет.

3. Първи доволен клиент.



39
„МЕКИ“ УМЕНИЯ

Презентации, преговори, мотивация и други умения, които са 
необходими за работа в екип, водене на хора и лична 
ефективност – всичко това са инструменти за изграждане на 
екипите на успешните компании. Много бизнеси ще са готови 
да ви платят, за да направите това с техните екипи.

Получаване заплащане за проведени консултации / коучинг 
(на час). Участие в проекти на база популярност и авторитет. 
Продажба на собствени информационни продукти. Обучения 
и семинари.

1. Идентифициране на ключови умения и опит.

2. Нетуъркинг, популярност, марка, авторитет.

3. Първи доволен клиент.



40
ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Всички знаем колко огромни суми са налични по 
европейските проекти и колко е трудно (или поне изглежда 
сложно) един бизнес да се добере до тях. Ако имате опит в 
тази област, той със сигурност може да бъде монетизиран 
под формата на консултации и услуги.

Получаване заплащане за проведени консултации / коучинг 
(на час). Участие в проекти на база популярност и авторитет. 
Продажба на собствени информационни продукти. Обучения 
и семинари.

1. Идентифициране на ключови умения и опит.

2. Нетуъркинг, популярност, марка, авторитет.

3. Първи доволен клиент.



41 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗПИТИ 

И СЕРТИФИКАТИ

Експертите във всички тесни области – програмиране, 
архитектура, финанси, мениджмънт и много други – се 
налага да държат изпити и да се сертифицират, за да запазят 
своята конкурентоспособност на пазара. Вашият опит и 
умения в тази насока могат да ви носят стабилен доход от 
консултации и обучения. 

Получаване заплащане за проведени консултации / коучинг 
(на час). Участие в проекти на база популярност и авторитет. 
Продажба на собствени информационни продукти. Обучения 
и семинари.

1. Идентифициране на ключови умения и опит.

2. Нетуъркинг, популярност, марка, авторитет.

3. Първи доволен клиент.



42
ФИТНЕС И СПОРТ

Много хора искат да спортуват – за по-добра форма, 
отслабване, здраве. Малко от тях, обаче, знаят как. За целта 
са им необходими консултанти и инструктори – да им 
помогнат да постигнат максимални резулати с оптимални 
усилия. И тук се появявате вие…

Получаване заплащане за проведени консултации / коучинг 
(на час). Участие в проекти на база популярност и авторитет. 
Продажба на собствени информационни продукти. Обучения 
и семинари.

1. Идентифициране на ключови умения и опит.

2. Нетуъркинг, популярност, марка, авторитет.

3. Първи доволен клиент.



43
ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ

В каквато и дейност да сте добър професионалист, хората, 
работещи в същата област винаги ще имат нужда от помощ и 
напътствия, за да се развиват и да стават все по-добри. 
Помислете в какво сте професионалист и на кого можете да 
помогнете, консултирайки го да стане добър като вас.

Получаване заплащане за проведени консултации / коучинг 
(на час). Участие в проекти на база популярност и авторитет. 
Продажба на собствени информационни продукти. Обучения 
и семинари.

1. Идентифициране на ключови умения и опит.

2. Нетуъркинг, популярност, марка, авторитет.

3. Първи доволен клиент.



44
ЕЗОТЕРИКА, АСТРОЛОГИЯ

Хората винаги са вярвали и са се уповавали в една по-висша 
и необяснима сила. А с вековете са се създали различни 
практики, които дават надежда, насока или просто действат 
като психотерапия. Ако владеете таро, астролоия, рейки или 
други подобни практики, очаква ви светло бъдеще онлайн.

Получаване заплащане за проведени консултации / коучинг 
(на час). Участие в проекти на база популярност и авторитет. 
Продажба на собствени информационни продукти. Обучения 
и семинари.

1. Идентифициране на ключови умения и опит.

2. Нетуъркинг, популярност, марка, авторитет.

3. Първи доволен клиент.



MEMBERSHIP SITE

СПЕЦИАЛНО ОБЩЕСТВО / ЗОНА, 

ДОСТЪП ДО КОЕТО ПРЕДОСТАВЯТЕ 

СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНА 

АБОНАМЕНТНА ТАКСА



45 ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ НА 

ЕКСПЕРТИ (КОНСУЛТАЦИИ)

Създайте платена зона, в която абонатите ще могат да 
задават въпроси към експерти и да получават практичен и 
интелигентен отговор. Тази онлайн консултация ще им бъде 
много по-евтина, отколкото да се срещнат с експерта на 
живо.

Получаване на заплатени абонаментни такси, групирани в 
различни ценови пакети / планове. Афилиейт маркетинг.

1. Идентифициране на общество (обединяваща тема).

2. Платформа за контрол на достъпа.

3. Осигуряване на поток от съдържание.



46
АНАЛИЗИ И КОМЕНТАРИ

Анализи на пазари, коментари върху нововъведения в 
експертни области, мнения на експерти, които не могат да 
бъдат намерени в такава дълбочина и детайл другаде са 
ценна информация, за която си струва да се заплати. 
Особено ако пазарната ниша е подбрана добре.

Получаване на заплатени абонаментни такси, групирани в 
различни ценови пакети / планове. Афилиейт маркетинг.

1. Идентифициране на общество (обединяваща тема).

2. Платформа за контрол на достъпа.

3. Осигуряване на поток от съдържание.



47
ОБУЧИТЕЛНИ ГРУПИ

Създайте затворено общество за обучение по теми като 
маркетинг, бизнес, здравословно хранене, постигане на цели, 
продуктивност и т.н. Вие или експерти можете да модерирате 
дискусиите и да подготвяте обучителни публикации и да 
отговаряте на въпроси и проблеми.

Получаване на заплатени абонаментни такси, групирани в 
различни ценови пакети / планове. Афилиейт маркетинг.

1. Идентифициране на общество (обединяваща тема).

2. Платформа за контрол на достъпа.

3. Осигуряване на поток от съдържание.



48
PREMIUM CONTENT

Това е много добра добавка към медиен или консултантски 
сайт. Част от експертното съдържание можете да 
предоставяте безплатно, на най-ценното – само за 
регистрирани и платили потребители.

Получаване на заплатени абонаментни такси, групирани в 
различни ценови пакети / планове. Афилиейт маркетинг.

1. Идентифициране на общество (обединяваща тема).

2. Платформа за контрол на достъпа.

3. Осигуряване на поток от съдържание.



49
TALK SHOWS

Не е необходимо да имате телевизия, за да правите свое talk 
show. Достатъчно е да каните интересни хора и да 
обсъждате теми, които интересуват вашата аудитория –
особено експертни и свързани с бизнес. Неоходимо ви е 
базово видео оборудване и система за контрол на достъпа.

Получаване на заплатени абонаментни такси, групирани в 
различни ценови пакети / планове. Афилиейт маркетинг.

1. Идентифициране на общество (обединяваща тема).

2. Платформа за контрол на достъпа.

3. Осигуряване на поток от съдържание.



50
ЕРОТИКА

Тези сайтове са стари като света, но продължават да са 
много печеливши. Ако намерите своята уникална гледна 
точка с правилното съдържание, можете да се превърнете в 
крал/кралица на еротичното съдържание и това да ви носи 
много приятни доходи.

Получаване на заплатени абонаментни такси, групирани в 
различни ценови пакети / планове. Афилиейт маркетинг.

1. Идентифициране на общество (обединяваща тема).

2. Платформа за контрол на достъпа.

3. Осигуряване на поток от съдържание.



51 СПЕЦИАЛИЗИРАНА 

ИНФОРМАЦИЯ, ДОКЛАДИ

Същестуват високоспециалирани теми като инвестиции, 
европейски проекти, архитектура, програмиране, световни 
пазари, където правилната информация може да е жизнено 
важна и да донесе милиони. Ако разполагате с достъп до 
такава, можете да накарате хората да ви плащат за достъп, 
от своя страна, черпейки от ценните данни, които имате.

Получаване на заплатени абонаментни такси, групирани в 
различни ценови пакети / планове. Афилиейт маркетинг.

1. Идентифициране на общество (обединяваща тема).

2. Платформа за контрол на достъпа.

3. Осигуряване на поток от съдържание.



52 НЕТУЪРКИНГ ОБЩЕСТВА 

ОНЛАЙН

Съществуват много фейсбук групи и форуми, създадени с 
цел осигуряване на нови контакти и търсене на партньори 
съвместни бизнеси. В съвременния, претоварен с 
информация и SCAM свят, създаденото от вас нетуъркинг 
общество, може да е оазис на сътрудничеството и успеха.

Получаване на заплатени абонаментни такси, групирани в 
различни ценови пакети / планове. Афилиейт маркетинг.

1. Идентифициране на общество (обединяваща тема).

2. Платформа за контрол на достъпа.

3. Осигуряване на поток от съдържание.



53 МАСТЕРМАЙНД ГРУПИ 

ОНЛАЙН

Не знам дали сте чували за т.нар. групи за „растеж“, но 
създаването на общество с много лимитиран достъп, в което 
членуват изявени експерти, известни личности или успели 
индивиди, е много добър актив, който задължително трябва 
да се монетизира.

Получаване на заплатени абонаментни такси, групирани в 
различни ценови пакети / планове. Афилиейт маркетинг.

1. Идентифициране на общество (обединяваща тема).

2. Платформа за контрол на достъпа.

3. Осигуряване на поток от съдържание.



54 ТЕРАПЕВТИЧНИ ГРУПИ 

ОНЛАЙН, ОТСЛАБВАНЕ

Чували ли сте за WeightWatchers? Хората се събират онлайн, 
за да споделят целите си в дадена област и да проследяват 
и подпомагат взаимно нейното достигане. Сумите за 
членство може да са малки, но интересът ще е голям. Такава 
взаимопомощ е възможна при много области, като 
отслабване, продуктивност, собствен бизнес и т.н.

Получаване на заплатени абонаментни такси, групирани в 
различни ценови пакети / планове. Афилиейт маркетинг.

1. Идентифициране на общество (обединяваща тема).

2. Платформа за контрол на достъпа.

3. Осигуряване на поток от съдържание.

https://www.weightwatchers.com/us/


55 ГРУПИ ЗА ОНЛАЙН 

ПОДКРЕПА (AMAZON)

Много от тези групи са на ръба на правилата на Amazon
например, но така са създадени много bestselling автори. 
Целта на групите е да се подкрепят с ревюта за книги, 
препоръки, споделяне и други подобни действия. Ако се 
прави внимателно, може да е много печелившо, както и да се 
придобият много ценни контакти.

Получаване на заплатени абонаментни такси, групирани в 
различни ценови пакети / планове. Афилиейт маркетинг.

1. Идентифициране на общество (обединяваща тема).

2. Платформа за контрол на достъпа.

3. Осигуряване на поток от съдържание.



УСЛУГИ (PaaS)

ПРЕДЛАГАНЕ НА РАЗНООБРАЗНИ 

УСЛУГИ, ИЗПОЛЗВАЙКИ ИНТЕРНЕТ 

КАТО СРЕДА ЗА МАРКЕТИНГ И 

КОМУНИКАЦИЯ



56
МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Онлайн реклама, имейл маркетинг, афилиейт маркетинг, 
фейсбук реклама, социални мрежи… Темите в областта на 
маркетинга и рекламата са неизброими и много фирми нямат 
капацитета да го правят сами. Тук идвате вие с вашите 
знания, умения и опит.

Заплащане за извършени услуги. Консултации. 
Информационни продукти. Обучения.

1. Идентифициране на ключови умения.

2. Изграждане на платформа (сайт, профил).

3. Осигуряване на първи доволен клиент.



57 ИЗГРАЖДАНЕ НА ОНЛАЙН 

ПЛАТФОРМА

Техническата страна на нещата обикновено е най-
неразбираема и предприемачите / фирмите имат нужда от 
помощ в тази област. Ако можете да създавате сайтове, да 
настройвате имейл маркетинг системи, да създавате 
маркетингови фунии и други подобни, винаги ще има бизнес 
за вас.

Заплащане за извършени услуги. Консултации. 
Информационни продукти. Обучения.

1. Идентифициране на ключови умения.

2. Изграждане на платформа (сайт, профил).

3. Осигуряване на първи доволен клиент.



58
СЧЕТОВОДСТВО И ФИНАНСИ

Един от най-старите бизнеси, но винаги успешен. 
Лабиринтите на закона и финансовите отношения винаги са 
били трудни за разбиране. Ако вие имате това разбиране, 
знание и опит, успехът ви е вързан в кърпа.

Заплащане за извършени услуги. Консултации. 
Информационни продукти. Обучения.

1. Идентифициране на ключови умения.

2. Изграждане на платформа (сайт, профил).

3. Осигуряване на първи доволен клиент.



59 ИКОНОМИ, ДОМАШНИ 

ПОМОЩНИЦИ, ПОЧИСТВАНЕ

Използвайте Интернет за да промотирате своите услуги в 
областта на грижата за дома. Така ще достигнете до хиляди 
нови клиенти – толкова, че няма да можете да обслужите и 
ще се наложи да увеличите екипа си.

Заплащане за извършени услуги. Консултации. 
Информационни продукти. Обучения.

1. Идентифициране на ключови умения.

2. Изграждане на платформа (сайт, профил).

3. Осигуряване на първи доволен клиент.



60 РЕМОНТИ, ВиК, 

ПОДОБРЕНИЯ В ДОМА

Сръчните хора винаги няма да останат гладни. Ако можете 
да редите паркет, да лепите тапети, да поставяте плочки, да 
ремонтирате баня и всички други домашни умения – остава 
само да използвате Интернет и да достигнете до максимален 
брой потенциални клиенти.

Заплащане за извършени услуги. Консултации. 
Информационни продукти. Обучения.

1. Идентифициране на ключови умения.

2. Изграждане на платформа (сайт, профил).

3. Осигуряване на първи доволен клиент.



61 ЕЛЕКТРОННИ И 

КОМПЮТЪРНИ УСЛУГИ

Ако сте „техничар“ човек, ако умеете неща като инсталиране 
на системи, настройка на мрежи и принтери, ремонти на 
техника и поддръжка на всякакви технически устройства –
това е бизнес моделът за вас. Конкуренцията е голяма, но 
винаги ще има място за коректни и качествено работещи 
специалисти и фирми в тази област.

Заплащане за извършени услуги. Консултации. 
Информационни продукти. Обучения.

1. Идентифициране на ключови умения.

2. Изграждане на платформа (сайт, профил).

3. Осигуряване на първи доволен клиент.



62
ВИРТУАЛЕН АСИСТЕНТ

Това е една услуга, която с лекота можете да вършите от 
всяка точка на света за всяка точка на света. Ако ви се 
отдава правенето на презентации, воденето на сметки, 
резервациите, онлайн пазаруването и други подобни –
можете да го правите за други хора и то срещу заплащане.

Заплащане за извършени услуги. Консултации. 
Информационни продукти. Обучения.

1. Идентифициране на ключови умения.

2. Изграждане на платформа (сайт, профил).

3. Осигуряване на първи доволен клиент.



63
ДИЗАЙН И ПРЕДПЕЧАТ

Дизайнът е талант, но и умение, което се овладява. Ако 
притежавате поне едно от двете, както и опит в подготовката 
на печатни материали, имате сериозен потенциал да 
запълните времето си с поръчки. Едва ли ще станете 
милионер от това, но можете да си осигурите приятен доход.

Заплащане за извършени услуги. Консултации. 
Информационни продукти. Обучения.

1. Идентифициране на ключови умения.

2. Изграждане на платформа (сайт, профил).

3. Осигуряване на първи доволен клиент.



64
КЕТЪРИНГ

Кетърингът не е онлайн услуга, но неговото поръчване е. Ако 
направите това преживяване интересно и „зарибяващо“, 
клиентите ще идват при вас, вместо при многобройните 
конкуренти.

Заплащане за извършени услуги. Консултации. 
Информационни продукти. Обучения.

1. Идентифициране на ключови умения.

2. Изграждане на платформа (сайт, профил).

3. Осигуряване на първи доволен клиент.



65
КОЗМЕТИКА, КРАСОТА

Козметичните студиа, фризьорски салони и други подобни 
„обекти“ са навсякъде, но много малко от тях знаят как да 
използват качествено Интернет. Ако това е вашето умение и 
бизнес, използвайте онлайн маркетинга за да се отличите от 
конкурентите и да ги накарате да ви дишат праха.

Заплащане за извършени услуги. Консултации. 
Информационни продукти. Обучения.

1. Идентифициране на ключови умения.

2. Изграждане на платформа (сайт, профил).

3. Осигуряване на първи доволен клиент.



66
ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ

Превозването на хора и стоки, куриерските услуги и всякакъв 
вид логистика може да бъде подобрено и улеснено 
значително, ако комуникацията и маркетингът се изнесат 
онлайн. Направете го и няма да страдате от липса на работа 
и клиенти.

Заплащане за извършени услуги. Консултации. 
Информационни продукти. Обучения.

1. Идентифициране на ключови умения.

2. Изграждане на платформа (сайт, профил).

3. Осигуряване на първи доволен клиент.



ОНЛАЙН УСЛУГИ 

(SaaS)

УЕБ ИЛИ МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, 

ПРЕДОСТАВЯЩИ (ПОЛУ-) 

АВТОМАТИЗИРАНИ УСЛУГИ С 

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НЕОГРАНИЧЕН 

РАСТЕЖ



67
ЗДРАВЕ

Създайте приложение за измерване на жизнените 
показатели, управление на диети, управление на тренировки, 
следене на медицински интервенции и прегледи и ако го 
представите и промотирате добре, то може да бъде 
следващия успешен стартъп.

Заплащане за използването на предоставяните онлайн 
ресурси. Пакети от ресурси/услуги с различна цена.

1. Иновативна идея.

2. Валидиране на идеята, Minimal Viable Product.

3. Осигуряване на екип за реализирането й.



68
ИГРИ И ЗАБАВЛЕНИЯ

Хората обичат да играят. Това е добрата новина. Лошата е, 
че конкуренцията е огромна. Но ако вие живеете за игрите, 
познавате пазара и имате страхотни идеи за зарибяващи и 
интересни мобилни или компютърни игри – започнете да 
събирате екип, защото имате шанс за успех.

Заплащане за използването на предоставяните онлайн 
ресурси. Пакети от ресурси/услуги с различна цена.

1. Иновативна идея.

2. Валидиране на идеята, Minimal Viable Product.

3. Осигуряване на екип за реализирането й.



69 СТИЛ И КРАСОТА, МОДА, 

ШОПИНГ

Онлайн и мобилни приложения, подпомагащи пазаруването, 
изборът на тоалет и всичко свързано с красотата, модата и 
стила, могат да бъдат хит, ако успеете да преборите 
конкуренцията и да изпъкнете с нещо оригинално и 
иновативно.

Заплащане за използването на предоставяните онлайн 
ресурси. Пакети от ресурси/услуги с различна цена.

1. Иновативна идея.

2. Валидиране на идеята, Minimal Viable Product.

3. Осигуряване на екип за реализирането й.



70
ПРОДУКТИВНОСТ

Има стотици приложения за списъци със задачи и за 
продуктивност, но очевидно нито едно от тях не е 
идеалното.Продължават да се създават нови и нови 
инструменти, подпомагащи мениджмънта и продуктивността. 
За всеки влак си има и пътници.

Заплащане за използването на предоставяните онлайн 
ресурси. Пакети от ресурси/услуги с различна цена.

1. Иновативна идея.

2. Валидиране на идеята, Minimal Viable Product.

3. Осигуряване на екип за реализирането й.



71
КАРИЕРА

Приложения и софтуерни продукти, подпомагащи както 
кандидатите за работа, така и специалистите по подбор на 
персонала ще стават все по-актуални. Конкуренцията за 
работните места и за кадърните специалисти нараства и тук 
е моментът да се намесите вие, с вашата идея.

Заплащане за използването на предоставяните онлайн 
ресурси. Пакети от ресурси/услуги с различна цена.

1. Иновативна идея.

2. Валидиране на идеята, Minimal Viable Product.

3. Осигуряване на екип за реализирането й.



72
БИЗНЕС, ФИНАНСИ

Приложения за управление на бизнеса, финансите на 
организацията или личните финанси, или само на 
определени аспекти (например разходи, бюджетиране, 
персонал) са необходими на милиони бизнеси по света. 
Направете ги добре и ги презентирайте по-добре и успехът 
няма да закъснее.

Заплащане за използването на предоставяните онлайн 
ресурси. Пакети от ресурси/услуги с различна цена.

1. Иновативна идея.

2. Валидиране на идеята, Minimal Viable Product.

3. Осигуряване на екип за реализирането й.



73
ОБРАЗОВАНИЕ

По цял свят стандартното образование не е идеално, но 
това, за което хората плащат цял живот е специализираното 
професионално образование. Ако създадете приложение, 
което го прави по-лесно, по-забавно, по-интересно, ще се 
радвате на благоденствие и добри приходи. 

Заплащане за използването на предоставяните онлайн 
ресурси. Пакети от ресурси/услуги с различна цена.

1. Иновативна идея.

2. Валидиране на идеята, Minimal Viable Product.

3. Осигуряване на екип за реализирането й.



74
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Приложения, които са свързани с любовта, намирането на 
партньор, връщането на стария партньор, срещи, 
предложение към любимата, сватби и всичко, свързано с 
взаимоотношенията, биха били хит, ако се изпълнят 
качествено и уникално.

Заплащане за използването на предоставяните онлайн 
ресурси. Пакети от ресурси/услуги с различна цена.

1. Иновативна идея.

2. Валидиране на идеята, Minimal Viable Product.

3. Осигуряване на екип за реализирането й.



75
ГОТВАРСТВО, ХРАНЕНЕ

Поне в близко бъдеще няма да спрем да се храним. И ще 
искаме все по-вкусна, по-здравословна, по-интересно 
оформена и сервирана храна. Ще искаме да можем да 
готвим интересни неща и да ги споделяме с другите. Този 
милионен пазар може да бъде монетизиран и от вас.

Заплащане за използването на предоставяните онлайн 
ресурси. Пакети от ресурси/услуги с различна цена.

1. Иновативна идея.

2. Валидиране на идеята, Minimal Viable Product.

3. Осигуряване на екип за реализирането й.



76
ЗАВЕДЕНИЯ, ЛАЙФСТАЙЛ

Повечето хора работят и живеят за моментите, в които ще 
могат да се забавляват, да се поглезят, да се радват на 
живота. Помогнете им да го направят, използвайки вашето 
приложение, и ще имате верни клиенти, които ви 
препоръчват на своите приятели.

Заплащане за използването на предоставяните онлайн 
ресурси. Пакети от ресурси/услуги с различна цена.

1. Иновативна идея.

2. Валидиране на идеята, Minimal Viable Product.

3. Осигуряване на екип за реализирането й.



77
ДЕЦА

Помогнете на родителите да гледат децата си по-добре, да 
се грижат за тях, да комуникират за тях, да им изберат по-
добро училище… Те ще са ви благодарни и ще са готови да 
ви платят за ползването на това, безценно за тях 
приложение.

Заплащане за използването на предоставяните онлайн 
ресурси. Пакети от ресурси/услуги с различна цена.

1. Иновативна идея.

2. Валидиране на идеята, Minimal Viable Product.

3. Осигуряване на екип за реализирането й.



Надявам се, че от описаните 77 идеи поне 
няколко са ви се сторили приложими във 
вашата конкретна житейска и финансова 
ситуация.

Много бих се радвал, ако споделите с мен 
своите наблюдения и преживявания по пътя 
към финансовата свобода и доходите 
онлайн.

Ако имате нужда от съвет, помощ или 
каквото и да било съдействие, свържете се с 
мен.

Пожелавам ви успех!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



ЗА АВТОРА

Борил Богоев е онлайн предприемач, консултант и лектор. 
Работи в областта на дигиталните технологии и маркетинг 
от 1999 г. През последните 16 години се занимава с уеб 
дизайн, афилиейт маркетинг, блогове на българския и 
англоезичния пазар, интернет маркетинг, консултации, 
“лекторстване” и писане. В момента основната му дейност 
са обучения и консултации в областта на бизнес моделите в 
интернет и монетизацията на уебсайтове.

Създател е на онлайн курсовете "Печелившият уебсайт", 
“Летящ старт в Интернет маркетинга“, “Десет навика за 
върхова продуктивност”, “Email Kama Sutra“, "Тайната книга 
на маите", "Как да вдигнем самолета", "Изграждане на 
лична марка и репутация онлайн", "Анатомия на трафика" и 
"Афилиейт печалби".

Борил е автор на книгите «MASTER of SLIDES», «Блог 
маса», «77 печеливши и доказани идеи за стартиране на 
онлайн бизнес», съавтор в “Блогопедия” и "101 Маркетинг 
приказки". Той е горд притежател на Ph.D. по бизнес модели 
в Интернет.

Силно вярва в силата на интернет маркетинга и неговия 
неизчерпаем потенциал за превръщането на всеки бизнес в 
успешно начинание.



А СЕГА, 

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С…
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ВАЛИДНА САМО ДО 

03.03.2016 Г.




