


 

предговор 



Да стартираш бизнес е едно от най-големите предизвикателства и 

една от най-големите мечти на по-будните хора – не само в 

България, но и по целия свят. А да имаш бизнес онлайн, през 

последните години, се превърна в нещо като обетованата земя – 

мечта, която едва ли не всеки иска да изживее. 

Моите наблюдения показват, че онлайн предприемачите се делят 

основно на три вида: 

 

 

wantpreneurs.  

Те винаги са искали да имат онлайн бизнес. Мечтаят за това. 

Постоянно четат книги и блогове по темата. Чертаят сложни 

диаграми и планове. Купуват си домейни. Разговарят с хората и 

казват, как ще стартират онлайн бизнес. Но… Никога не го правят. 

Или поне – отлагат първата стъпка за неопределено време. 

 

 

quitpreneurs.  

Тези са една стъпка по-напред. Те имат план и правят първата 

стъпка. Стартират първия си онлайн бизнес. Но, както е много 

вероятно, той не потръгва много добре. Не защото онлайн бизнесът 

по принцип е обречен на провал, а просто защото такава е 

статистиката. Дори бизнес начинанията на най-успешните 

предприемачи по-често се провалят, отколкото успяват. Номерът е 

да преминеш ПРЕЗ неуспешните опити, за да стигнеш до 

успешните. Но „отказващите се“ не го правят. Когато видят „дебелия 

край“, те се отказват, разочаровани или от себе си, или от „пазара“, 

или от онлайн бизнеса или от всичко накуп. 

 



truepreneurs.  

Те са истински предприемачи по душа. Действат, губят, изправят се, 

пак действат, печелят, развиват се. Те стартират един или повече 

бизнеси, допринасят стойност, отварят работни места. Решават 

проблемите на хората и жънат печалбите от това. 

Моето лично мнение е, че предприемачеството (онлайн или не) е 

едно от най-благородните и удовлетворяващи занимания. То е 

изпитание за духа и тялото. Дава ти възможност да помагаш на 

хората, да им решаваш проблемите, да допринасяш за обществото. 

И, разбира се, след като рискуваш, имаш правото да получиш 

наградата за своите усилия – предприемаческата печалба. 

 

Приел съм като своя лична мисия да помагам на хората да намират 

предприемаческия дух и идеи у себе си и да им съдействам с 

всичко, с което мога, да ги претворят в реални начинания. Мисля 

си, че и трите типа предприемачи, описани по-горе, имат нужда от 

помощ. Сигурен съм, че техният живот и дейност могат да бъдат 

значително улеснени и така те да бъдат способни да дадат на света 

нови и по-добри решения, да помогнат на повече хора. 

 

Как можем да им помогнем? На Wantpreneurs можем да дадем 

кураж и знания, подтик и мотивация да стартират своя първи 

бизнес. На Quitpreneursможем да предложим подкрепа, know-how и 

обратна връзка, така че да не се отказват и да стартират 

следващия си – вече успешен – бизнес максимално бързо. А на 

Truepreneursможем да помогнем с окуражаване, know-how, съвети, 

така че да намалим тяхното лутане и да имат повече успешни 

„серии“. 



В своя опит – като предприемач и работейки с предприемачи, като 

консултант – имам наблюдение, че една от най-големите спирачки 

пред желаещите да стартират свой бизнес е липсата на яснота. 

Яснота какво да правят. Яснота какво следва и какво да очакват. 

Яснота за рисковете и възможностите. 

 

Много хора просто имат нужда да видят цялостната структура, 

рамката, на бизнеса, да имат нещо, което да ги води. Нещо, върху 

което да стъпята и да вървят уверено. Ето затова създадох една 

проста и прегледна рамка за стартиране на бизнес, която нарекох 9-

те квадрата на печелившия бизнес.  

 

Можете да използвате деветте квадрата за да набележите основните 

стратегически етапи в бизнеса си, да се ориентирате къде се 

намирате и да получите яснота какво ви предстои да направите, за 

да  преминете на следващия квадрат. Нещо като Монополи, но с 

реални пари и фигури. 
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Ето как изглеждат квадратите на „игралната дъска“: 

 

 

 

От стартирането на вашия бизнес, вие преминавате през всеки 

един от тези квадрати, надграждайки и подобрявайки съответния 

елемент. Така построявате стабилна бизнес структура, която е 

способна да носи дълготрайна печалба и се превръща в актив, 

вместо в пасив за вас. 

Преди да започнете бизнес, разбира се, е необходимо да имате 

идея какъв да бъде той. 



бизнес идея 



Този етап, на бизнес идеята, обикновено е най-трудният и дори – 

най-страшният. Тук ние мечтаем. Изследваме. Проучваме. И, някои 

от нас, не стигат до следващия етап.  

 

Най-голямото ни притеснение тук е, дали тази идея ще бъде 

успешна или ще се провали с гръм и трясък. Как да разберем дали 

ще се случи едното или другото?  

 

Именно затова, много хора не реализират своята бизнес идея: 

Страхуват се, че ще се провалят. 

 

За да предотвратят провала, се опитват да „изпипат“ нещата 

перфектно, да се подготвят за всичко, да направят „съвършения“ 

продукт, преди да излязат на пазара. 

 

Истината е, че не можем да останем на този етап. Т.е. можем, но 

тоава не сме предприемачи, а мечтатели. Както се казва, 

предприемачът затова е предприемач, защото предприема стъпки, 

прави нещо. 

 

Етапът на идеята е много важен и за да извлечем максимума от 

него, предлагам ви следната последователност от „опорни точки“: 

 

 

събиране на бизнес идеи.  
Ако се чудите какъв бизнес да започнете. Направете го 

структурирано. Първо, позволете на фантазията ви да се рее и 

започнете да пишете на един лист всички идеи за бизнес, които ви 

хрумват. Всички проблеми, които мислите, че можете да решите.  



Всички начини, по които мислите, че можете да допринесете 

стойност на хората. Не критикувайте идеите си, позволете им да се 

леят на листа. Дори не мислете за реализирането им, поне засега. 

 

 

проучване и анализиране.  
Следващата стъпка е да пресеем (на теория) идеите. Разгледайте 

списъка, който създадохте. Преценете кои идеи за бизнес съвпадат 

с уменията и опита, който имате към момента. Ще остане един по-

кратък списък. От него премахнете тези идеи, които нямате усещане, 

че са търсени (поне от своя опит). Например производството на 

албуми със снимки на голи охлюви може да е вашето хоби, но не и 

успешна бизнес идея. (Или, кой знае…) 

 

 

тестване / валидиране.  
От останалият, доста по-кратък списък с идеи, изберете тези три, 

които можете да стартирате веднага, изискват най-малка инвестиция 

и ви вдъхновяват най-много.  

 

Доста труден избор, нали? Но ви позволява да съкратите списъка 

драстично. Сега е време да направите някои проучвания. Да 

изследвате, използвайки различни методи за оценка на бизнес 

идеята и да прецените коя от тези в краткия списък е най-

жизнеспособна. Можете доли да валидирате идеите, стартирайки 

опростени версии на продуктите или услугите, наречени Minimal 

Viable Product. Така, с минимална инвестиция ще можете да 

установите коя идея има най-голям потенциал да успее. 

 

 

 

 



избор и действие.  
Когато направите своя избор, много важно е, да забравите (поне за 

момента) съмненията си, а просто да вземете решение и да 

действате. Ако постоянно се съмнявате и преоценявате идеите си, 

никога няма да ги стартирате. Така че, вече имате зелена улица – 

давайте напред. 

 

Сега идва на ред следващият важен етап. Добре, имаме стахотна 

бизнес идея с голям потенциал, но все още трябва да измислим как 

да печелим от нея. Същността на бизнеса е, че преследва 

печалбата. Затова именно трябва да се погрижим да построим около 

нея добре работещ и печеливш бизнес модел. 

 

 

 

 



 

бизнес модел 



Най-общо казано, бизнес моделът е основният начин, по който 

бизнесът прави пари, носи печалба. По отношение на онлайн 

бизнеса има седем най-успешни в момента модела: 

 

 

онлайн медия.  
Това е вашиятпечелившблог, онлайн издание, сайт за видео или 

музика. Тук печелите основно от реклама, но имате неограничени 

възможности за допълнителни потоци от  приходи. Можете да 

комбинирате този модел практически с всеки от останалите и така да 

добавите още много канали за осигуряване на печалба. 

 

 

онлайн издател.  
Този модел се занимава с публикуването и продажбата на книги, 

обучения, полезна информация и други подобни. Предприемачите 

тук печелят основно от продажбата на тези продукти, но също могат 

да добавят още много потоци. 

 

 

консултантски сайт.  
Това е моделът, при който Интернет оказва много благотворно 

въздействие. Ако сте експерт в дадена област и желаете да помагате 

на хора и бизнеси със своите знания и опит, можете да изградите 

цял бизнес около това. Печалбата тук е от консултации, обучения, 

участие в проекти, както и комбиниране с други модели. Например – 

създаване на онлайн курсове по темата, в която сте експерт. 



онлайн магазин.  
Традиционен бизнес модел, най-интуитивният. Тук печелите от 

продажбата на продуктите. А те могат да бъдат най-разнообазни – от 

дрехи и обувки, до дронове и летящи фенери. 

 

 

сайт за услуги (Paas).  
Практически всички фирми, които предлагат услуги – от какъвто и да 

било характер – могат да използват онлайн канала, за да се 

промотират и да „ускорят“ бизнеса си. Счетоводни къщи, фирми за 

почистване, фотографи, кетъринг фирми и още хиляди видове 

бизнеси спадат към този бизнес модел. Те печелят от продажбата на 

съответните услуги, но могат много лесно да обогатят своя бизнес 

модел, комбинирайки го с останалите. 

 

 

сайт с платен достъп.  
Това е един от най-чистите онлайн бизнес модели. Тук вие 

предоставяте достъп до съдържание срещу заплащане. Това са 

както добрите стари еротични сайтове, така и форуми за 

предприемачество, общества по интереси, обучителни групи и други. 

Приходите идват основно от такси за участие и достъп, които 

обикновено се плащат на месечна или годишна база.  

 

 

онлайн услуги и приложения 

(SaaS).  
Така модерните иновативни стартъпи, мобилни и уеб приложения са 

един доста успешен онлайн бизнес модел.  



При него, вие осигурявате автоматизирана услуга, която 

потребителите ползват и заплащат определена месечна такса. 

Главното предимство на този модел е потенциалът му за глобален 

растеж, т.е. невероятен потенциал. 

 

Които и бизнес модел да изберете (или комбинация от модели), 

важно е да се знае, че всеки от тях идва със своите особености, 

позитивни страни и известни слабости. И за всеки от тях може да се 

приложат подходящи стъпки за постигане на успех. 

 

Когато дефинираме бизнеса си и го положим върху основите на 

добър бизнес модел, такъв, който ни харесва и е в съзвучие с 

нашите нагласи и разбирания, идва моментът да започнем да 

градим нашата платформа за бизнес. 

 

 



платформа 



За да може вашият стартиращ бизнес да има стабилната структура 

за развитие и за ефективно опериране, важно е да изградите под 

него една добра и работеща платформа.  

 

Това, на първо място, е вашият уебсайт. Разработен върху стабилна 

система, съвременен дизайн и предлагащ адекватно и интуитивно 

потребителско изживяване. Към него, обикновено е добра идея, да 

се добави блог, които ще служи като директен, „човешки“ 

комуникационен канал с вашите партньри и клиенти. 

 

Друг важен стълб на бизнес платформата ви, е вашата база данни от 

клиенти, както и софтуерът за комуникация с тях (имейл маркетинг 

система, CRM). В нейния  прост вариант, това е имейл списъс с име 

и имейл адрес на хора, интересуващи се от вашите продукти или 

областта, в която работите. По-добрата версия включва достатъчно 

подробен профил на клиентите като име, фамилия, имейл, телефон, 

възраст, населено място, рожден ден, пол и т.н. 

 

Третият важен компонент, разбира се, е вашето присъствие в 

социалните мрежи. Независимо дали говорим за фейсбук страница, 

twitter профил, Instagram, YouTube или Pinterest, спазването на 

добрите практики и осигуряването на качествено присъствие е от 

изключителна важност за бизнеса ви. 

 

След това идват инструменти за управление на проекти, 

фактуриране, комуникация с партньори и много други, които 

улесняват работата ви и ви позволяват да функционирате като 

организация и да се развивате гъвкаво и безпроблемно. 

При така положените основи, е време да помислим и за 

маркетинговата фуния. 

 



маркетингова 

фуния 



Най-общо казано, това е генераторът на пари във вашия бизнес. 

Фунията представя нивата, през които преминават вашите клиенти, 

трансформирайки се от напълно непознати, през лоялни клиенти, та 

до фенове на марката и безплатни популяризатори. 

 

Фунията се нарича „фуния“, защото на всяка следваща стъпка 

хората стават все по-малко, но с много по-висока ангажираност към 

вас и продуктите/услугите, които предлагате. Така се получава нещо 

като стесняваща се фуния, но с по-голяма сила и интензитет на 

хората на всяко от нивата в нея. 

 

Тъй като тази идея с фунията звучи доста абстрактно, ето пример за 

фуния на консултантски сайт: 

 

Както се вижда, ако се изгради адекватна маркетингова фуния, 

даден бизнес може да си осигури не един, а няколко източника на 

доходи и така да стабилизира финансовата си ситуация и да си 

подсигури ресурси за растеж. 

 

 



трафик към 

гърлото на 

фунията 



Във връзка с маркетинг фунията е важно да се отбележи, че нейната 

сила е най-голяма, когато на всяко от нивата й се прави призив за 

преминаване към следващото. Т.е. когато си изтеглиш електронната 

книга, тя ти дава линк към уебинар или онлайн курсове. Самият 

уебинар продава онлайн курсовете, а те самите – промо-семинари. 

На промо-семинарите се рекламират големи семинари и обучения. А 

на присъстващите на обученията се предлага възможност да се 

включат в специализирани работилници, workshops. И т.н. 

 

Ако нашата инфраструктура е изградена по такъв „навързан“ начин, 

това което ни остава е да изпратим хора, към гърлото на фунията. 

Т.е. да осигурим трафик към първото ниво на ангажираност на тази 

фуния. То обикновено е най-лесно за възприемане и в повечето 

случаи е безплатно.  

 

В примера с консултантския сайт, това което трябва да направим, е 

да насочим таргетиран трафик към безплатната електронна книга, 

към блога и към регулярно организираните уебинари. 

 

По този начин „захранваме“ фунията, а тя се грижи да „придвижва“ 

хората към нивата с все по-висок интензитет на ангажираността (и 

по-големи приходи). 

 

Как можем да си осигурим качествен трафик? Ето няколко идеи: 

 

 

резултати в търсачки (Google 

SERP).  
Ако се класираме добре за правилните ключови думи, Google с 

удоволствие ще ни праща качествени посетители, които се 

интересуват от това, което предлагаме. 

 

 



еmail маркетинг.  
Имейлът си остава един от най-ефективните инструменти за 

осигуряване на трафик. При изпращане на бюлетин/кампания до 

нашата база данни от клиенти, те кликват върху линка, който сме им 

предоставили. Това е висококачествен трафик, защото тези хора ни 

познават и очевидно се интересуват от това, което предлагаме. 

 

 

facebook / google реклама.  
Това е един от най-качествените източници на трафик, който можете 

да използвате. Инвестицията е под ваш пълен контрол (можете да 

задавате бюджет в рамките на вашите възможности), а в същото 

време имате възможност за прецизно таргетиране и достигане точно 

до желаната аудитория. 

 

 

партньорски маркетинг.  
Ако си намерите партньори, които имат достъп до желаната от вас 

аудитория (база данни от клиенти, присъствие в социалните мрежи), 

те могат ви дадат невероятен старт на бизнеса ви. Тяхната 

аудитория им вярва и ако те ви препоръчат пред нея, полученият 

трафик ще бъде от достатъчно високо качество. 

 

Съществуват десетки и дори стотици начини да осигурите трафик за 

захранване на вашата маркетингова фуния, но споменатите четири 

ще ви осигурят най-високо качество на човекопотока и максимално 

бърз ефект. 

 

 

 

 



оптимизиране на 

микроконверсии 



Доста странно звучи, нали? Всъщност е много просто. Както 

казахме, вашата маркетингова фуния се състои от няколко нива. 

Микроконверсия е преходът на даден посетител/клиент от едно ниво 

към друго, преминаването през една стъпка на фунията. 

Нашата задача е, стъпка по стъпка, да придвижваме хората надолу 

във фунията – от едно ниво към друго. За да го направим, разбира 

се, разполагаме с необходимите за това инструменти. 

 

Ето пример за оптимизиране за микроконверсия при консултантския 

сайт, за който разказахме малко по-нагоре. 

 

Една от микроконверсиите е от безплатен уебинар към закупуване 

на онлайн курс. Задачата ние колкото може повече от хората, 

присъствали на уебинара, да се запишат за платения онлайн курс. 

За да повлияем на това имаме много възможности и инструменти. 

Ето някои от тях: 

• Да се съобразим с опита си от предишни уебинари и да не 

правим нещата, за които хората са казали, че не харесват или 

не са реагирали добре. 

• Да дадем повече стойност на хората и да им докажем, че 

наистина искаме да им помогнем. 

• Да направим презентацията си достатъчно интересна, че да 

задържи максимален брой хора до края на уебинара. 

• Да използваме подходяща визуализация при рекламирането 

на курса. 

• При частта от уебинара, когато представяме курса, да 

покажем неговите предимства и ползите от него по един по-

добър и прегледен начин, така че да стане ясно какво да 

очакват хората. 

 



• Да представим изгоден пакет от модули и курсове, 

придружен с атрактивни безплатни бонуси. 

• Да отправим силен призив за действие в края на уебинара, 

давайки краен срок и посочвайки ограничението в броя 

курсисти, които могат да бъдат приети. 

 

Списъкът може да продължава още и още. Очевидно е, че тук става 

въпрос за процес на постоянно обучение и подобрение. С всеки нов 

уебинар, например, можем да подобряваме все повече 

презентацията си, офертата си, пакета от продукти и т.н. и да 

постигаме все по-добър резултат на тази стъпка от фунията. 

 

Подобни действия прилагаме и на всяко едно от останалите нива. 

Какъв е сумарният резултат? Огромен! Ако подобрите 5 нива с 5% 

може да се окаже, че крайният резултат е много повече от 25% 

увеtличение на продажбите.  

 

 

 



утилизация 



Ето го и следващото ниво в развитието на бизнеса ви, само дето - 

дори на мен - тази дума ми звучи доста странно. Ето защо се налага 

да поясня малко по-подробно. 

 

Когато сме изградили своята система, фунията, имаме трафик и 

работим по оптимизацията за микроконверсии, нашата следваща 

задача е да направим така, че нашите клиенти да инвестират в 

нашия продукт или услуга колкото може повече, да купуват по-често, 

за по-големи суми и да останат наши клиенти колкото може по-

дълго. Именно това означава утилизацията – да не „оставяме пари 

на масата“, да позволим на клиентите си да похарчат всички пари, 

които са склонни да дадат за нашите продукти и услуги. 

Двете основни метрики тук са Lifetime Value (LTV) и Retention Rate на 

клиентите.  

 

Lifetime Value, най-грубо, показвакаквасума е “оставил“ при нас 

даден клиент с течение на времето. Ако той си купи от нас един път 

и след това не се върне повече, това за нас е огромна загуба. 

Привличането на нов клиент е огромна инвестиция на време и пари. 

Затова ние искаме да си върнем тази инвестиция в максимален 

размер и, по възможност, умножена много пъти. 

 

Увеличаването на Lifetime Value на клиентите се получава по 

различни начини, които работят в синхрон. Такива са – изграждането 

на програма за лоялни клиенти, up-sales, cross-sales, 

популяризиране на марката, re-marketing и други. 

 

От своя страна, Retention Rate, е просто процентът на клиенти, които 

са купили втори, трети и т.н. път от нас. Колкото по-голям е той, 

толкова по-стабилен и успешен е нашият бизнес. Високият Retention 

Rate показва добра комуникация с клиентите, добър подукт и добра 

стратегия за задържането им при нас. 



На най-ниското ниво, като първа стъпка, нашата задача е да 

накараме всеки нов клиент да си купи втори път от нас. Това се 

постига по различен начин в зависимост от целевия пазар, бизнес 

модела, и типа на продукта или услугата. Идеите тук могат да бъдат 

от ваучери с отстъпка за следваща покупка, до провеждане на 

специална консултация с клиент, след като е направил първата си 

покупка. 



 

growth hacker 



Ако сме преминали през всички квадратчета до тук – 

последователно и с внимание – значи вече имаме изграден един 

бизнес, поставен върху стабилни основи. Имайки такива основи, за 

нас е важно да направим следващата логическа стъпка, а именно – 

бърз и силен растеж. Растеж на  компанията, растеж на приходите, 

растеж на екипа, растеж на печалбата, растеж, експанзия във всяко 

отношение. 

 

Нарекъл съм секцията Growth Hacking, защото това е една от най-

актуалните теми в иновативния бизнес към момента и означава да 

си осигуриш експлозивен растеж, но без това да те разруши. 

Средата е толкова динамична и конкурентна, че компаниите нямат 

време да растат бавно и стабилно. Ако растеш бавно – изоставаш. 

 

Целта е да растеш бързо. Но, ако не овладееш растежа, ако не 

разполагаш с необходимата инфраструктура, know-how, система и 

екип, този растеж може да унищожи компанията. Всъщност това е 

нещо доста често срещано – млада компания, много бърз растеж, 

невъзможност да се справят с него, колапс. 

 

Затова, „хватката“ тук е, да се намери начин за бърз и стабилен 

растеж. Който да добавя стойност към компанията, но да не я 

дестабилизира в същото време. 

 

Много ми се иска да можех да ви дам универсална формула, но за 

съжаление, това не е възможно. За всеки бизнес подходът е 

специфичен. В следващи публикации ще се постарая да засегна 

максимален брой бизнес модели с идеи как да бъде постигнат бърз 

и стабилен растеж. 

 



exit 

Достигнахме до най-приятната част. Единици са хората, които 

искат да работят в един и същи бизнес до изнемога и до края на 

живота си. Повечето от нас искат да имат и Живот.  Като цяло, 

тук вариантите са три: 

 

• Назначавате си доверен изпълнителен директор, 

оттегляте се от активния бизнес и само берете плодовете на 

труда си. 

• Продавате бизнеса си за огромна сума и използвате 

парите за инвестиции и живота на мечтите си. 

• Организирате бизнеса, работата и личния си живот по 

такъв начин (чрез екип и автоматизация), че да работите по 

3-4 часа на ден или само в някои дни, а през другите – да 

можете да отделяте време за семейството си, за себе си, да 

пътувате, да четете, да се занимавате с любимите си 

хобита. 

 

И трите варианта са осъществими и са осъществени от хиляди 

хора по света. Просто трябва да решите кой от тях ви пасва най-

добре и да намерите пътя към него. 



финални думи 

Това бяха деветте квадрата на печелившия бизнес онлайн. 

Погледнато отгоре-отгоре, не изглеждат нещо сложно. Но като 

започнете да „преминавате“ през тях, ще забележите, че на всяка от 

стъпките има предизвикателства, победи и малки или големи 

поражения.  

 

Смятам, обаче, за изключително важно да се премине 

последователно през всеки един от тези етапи. Целта ни е да 

осигурим стабилен, бързо развиващ се и печеливш бизнес. 

Ако прескачаме стъпки, това няма да доведе до нищо добро. Маса с 

липсващи крака не е стабилна. А бизнес, построен върху нестабилни 

основи, с много голяма вероятност потъва в подвижните пясъци на 

съвременната конкурентна и динамична бизнес среда. 

 

Пожелавам ви успех! 

 


