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I. Предлагани Услуги 
 
 

Екипът на Консултантска Къща “Black Point” предлага услуги в сферата на успешното 
развитие за всички типове Организации и структури/Клубове в обществения 
сектор, Търговски дружества и Фирми, както и публични личности и общественици. 

 

Ние можем да организираме процесите така, че Вашият бизнес да стане печеливш, а 

вашето лого – успешна марка. Ако желаете Вашият търговски обект или предлаганата от 

Вас услуга или кауза да достигнат наистина до потенциалният клиент или аудитория,  това 

да бъде печелившо за Вас – ние ще Ви изградим плана, по който това да стане факт. Ако 

искате работещите за Вас кадри да работят за Вас с желание и амбиция – обърнете се към 

КК „Black Point”. Имате нужда от правилното таргетиране и маркетинг, адаптиране към 

новото ниво на бизнеса в рекламата, социалните мрежи и медиите? Желаете да бъдете 

лидер на пазара или публичния сектор? Стартирали сте от нулата, но искате да бъдете на 

първа линия – ние ще Ви помогнем! Имате проблем в реализацията или просто искате да 

надградите до следващото ниво? Правилното предлагане на услугата и продукта са Ваш 

приоритет, но ние можем да Ви покажем как то да бъде успешно в бизнес резултата и 

публичния образ. 

  Създали сте Организация, но имате нужда Вашата структура да бъде правилно 

изградена? Необходим Ви е план за качествено позициониране в обществения сектор? Или 

може би имате кауза в обществото, а искате тази кауза да привлече и други? Как да 

създадете своя собствена Организация, как да обхванете целия процес от регистрацията в 

Съда до нейния брандинг и успешното и 

позициониране в публичния сектор? Искате 

да бъдете първи във Вашата кауза? 

Необходим Ви е план за действие, 

структуриран от „А“ до „Я“ по успешен 

модел. Трябва Ви PR и публично присъствие, 

изграждане на имидж и правилно 

структуриране на цялостната Ви йерархия. 

Независимо какъв тип е Вашата публична 

организация / обществен клуб / общество – ние можем да Ви помогнем да го изградите 

правилно и успешно! 

 Ако сте публична личност или тепърва желаете да се реализирате в обществения 

сектор индивидуално, ние ще Ви помогнем да се реализирате по правилния път. Консултираме 

и получаваме информация, а следващият етап е да градим Вашият успех! 

Ние можем да направим Вашата дейност успешна в обществото. 

 

Услуги, предлагани за Организации и Фирми, Частни лица в публичния сектор: 
– Изготвяне на стратегически План за развитие на марката / структурата. 
– PR Agency за популяризиране на дейността и публичен образ. 
– Management School за обучение по управление на процесите в работата с кадри, 
трети страни, партньори, подчинен персонал, членове и поведение за успешен 

мениджмънт. 
– Предлага се база данни с отлична мрежова линия от 
готови контакти и връзки с подходящи партньори на 
национално и международно ниво. 
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– Курсове и лекции с отлично подготвени и практически насочени Лектори за 
мотивиране на екипа / кадрите / персонала. 
– Предлага се намиране на подходяща аудитория, изготвяне на План за достигане до 
максимален таргет подходящи членове / клиенти на Вашата Организация / Бизнес 
структура. За физически лица и публични личности: подход към целева аудитория. 
– Обучение по процес за таргетиране към подходящите Клиенти. За малки и средни 
фирми: цялостен процес по план за насочване към подходяща аудитория от 

сегментирания пазар. 
– Организиране на семинари и обучения. 
КК “Black Point” има ресурс да организира 
изцяло на територията на цялата страна 
необходимото обучение, семинар и 
публично мероприятие за Вашият екип / 
клиенти / аудитория. Целият кръг на 
затворения процес по организирането и 
провеждането се организира от Нас. 
– Провеждане на лекции и мотивационни 
семинари, тренинги с най-добрите 

практици и лектори по таргетирана от Вас тема. 
– Мотивация на екипа и/или персонала, предлагат се индивидуални планове за работа 
с всеки избран от Вас кадър за неговата лична мотивация и повишаване на 
трудоспособност и ефективност. 
– Предлагаме готов модел по индивидуален план за Маркетинг на Вашата услуга и 
предлагания от Вас продукт. Изготвяне на план за продажби, съобразен с Вашата 
пазарна ниша и желаните обеми на оборот. За организации в публичния сектор: 
изготвяне на Маркетинг стратегия и PR план за съставяне на подходящо целево 
позициониране сред аудиторията, включваща цялостния процес от логотип до крайно 
налагане на бренда. 

– Обучение по продажби и търговска 
дейност, предлагане на услугата / 
продукта. 
– Предлагаме месечен план “Дух на 
екипа” за мотивация на кадрите и 
мобилизация за постигане на поставените 
цели. 
– Цялостен Брандинг за новосъздадени 
организации и фирми, публични личности. 

– Подготовка, създаване и поддържане на всички Ваши канали в социални мрежи. 
Подходящо позициониране, създаване на съдържание, модели на публикации. 
Предлагаме поддръжка на имиджа и предлагането, актуално към най-новите 
тенденции, гарантирано качество от опитни PR специалисти и уеб-студиа. 
– Предлагаме установяване и поддръжа на процеса на работа с национални и 
регионални медии, изготвяне на пиар публикации, цялостен процес от създаването на 
материала до неговата публична реализация. Таргетиране на подходящите материали 
и изготвянето им съобразно крайната цел, публикуването им в подходящите целево 
партньори. 
– Подготовка на кампании за публични личности и лица от обществения сектор. 
Предлага се цялостен процес по индивидуален план. 
– Предлага се широк избор от лектори, специалисти, таргет контакти, медийни 
консултанти, пиари и експерти в областта на изграждането на публичен образ за 
аудитория, клиенти и кадрова база. 
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– Изготвяне на личностен имиджов план за налагане на образ за публични личности в 
обществото. 
– Предлага се широк избор от доставчици на услуги за видео заснемане, монтаж, 
професионални фотосесии и дизайнери, web програмиране на приложения и сайтове, 
рекламни материали, логотипове и др. 
 

II. Запитване за Оферта 
За да подготвим добре Планът за развитието на желаната от Вас услуга, ние 

държим да се срещнем с Вас и да разработим точките, необходими за успешното и 
осъществяване. Ценообразуването е индивидуално, съобразно всеки отделен клиент. 
Може да ни изпратите Вашето запитване, заедно с подходяща информация на 
посочения електронен адрес или при въпроси да се свържете директно с Нас на 
посочените контакти. 

III. За Нас: 
Консултантска Къща “Black Point”е създадена през 2018 г. от екип 

професионалисти с експертен опит в областта на развитието на организации, фирми 

и клубове. Визионерството към успехът е основната сила на BlackPOINT. С наше 

съдействие и участие са изградени и вкарани в графа „успешни“ някой от най-

големите фирмени структури и търговски дружества, фондации, политически, 

неправителствени, национални и световни движения и клубове. Слоугънът на екипа ни 

е: „Защо да не бъдеш първи?“ 
 
           КК “Black Point” развива дейност и оперира на територията на цяла България. 
Независимо откъде сте, ние можем да Ви предложим 
нашите услуги във всяка точка на страната. Екипът с който 
работи Ръководството ни притежава необходимият 
практически и научен потенциал, експертиза и модерен 
адаптиран към съвременната актуална обстановка опит за 
да развие Вашият успех до желаното от Вас ниво! 

Създател и C.E.O (Chief Executive Officer) на Консултантска Къща “Black 
Point”е г-н Тодор ЙОСИФОВ, един от съсобствениците на Фирмата ни SIGMA GROUP 
CORPORATION LTD. Повече за нашия Мениджър, неговият опит и успехи през 
годините може да разберете от тук: www.TodorYosifov.com 

“Успехите не трябва да бъдат свързвани само с дарба, но и със солиден опит и труд. 

Преди много години започнах работа за една фирма – тя стана много добре организирана и 

пазарно ориентирана. Печеливша. Когато създадох 

впоследствие собствена бизнес идея и я внедрих на пазара 

– тя стана първа в бранша си… Предприятията които 

управлявах се превърнаха в лидери в своят бранш. Има 

разлика между Мениджър и Лидер, както има разлика 

между това да си в обществото и бизнеса, но и да си 

успешен там. Организациите, които създадох и развих с 

Екипа ми са най-големият бранд в областта на каузите 

си.  Добрият Ръководител превръща хората в личности. 

Този лидер, който аз реша да създам впоследствие се 

превръща в номер 1! Обичам, когато се вижда, че 
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клубовете и структурите, които съм създал, менаджирал и участвам в тях вървят винаги 

напред и са първи в каузите си, те са вече марка! Хората около мен не са работници, аз ги 

превърнах в кадри. Превръщам обикновеният човек в лидер, продукта – в продаван бранд, а 

добрата идея в успешна кауза за обществото, това е моята мисия…”    

 – Тодор Йосифов, C.E.O. “Black Point Consulting” 

 

Членове и експерти към екипа ни са едни от най-добрите и актуални имена в бранша ни. За 

нас няма невъзможни неща и успехи, които да не могат да бъдат постигнати! 

 

Първите ТРИ причини да изберете “Black Point Consulting” : 
– Ако искате да повишите продажбите си и Вашият Бранд да бъде успешна марка, а 
Вашият екип да бъде мотивиран да достигне още по-високи резултати. 
– Ако желаете да направите своят Клуб или Организация работеща, добре 
структурирана и каузата Ви да бъде успешна, но и обществото да разбере това. 
– Ако мислите, че е дошъл момента Вие да бъдете публична личност и да покажете в 
пълен мащаб силата на своят потенциал пред обществения сектор, привличайки 
аудитория и надграждайки нивото на конкурентите си с думата “успешен”! 

• Мисия на “Black POINT Consulting”: да помогне на добрите идеи да се превърнат 
в успешни резултати. 

• Цел: Вашата работа и потенциал да бъдат оценени по достойнство от избрания 
таргет, а това ще бъде наш ангажимент. 

• Слоугън: “Защо да не бъдеш първи?” Ние знаем как_ 

 
 

IV. За Контакти: 

Консултантска Къща “Black POINT”, информация 
за контакт: 

• e-mail: blackpoint.central@gmail.com 
• tel: +359 887 819 414 
• website: http://www.blackpoint-bg.com 
• social: http://www.facebook.com/blackpoint.bg 


