
3 месечна програма за създаване на
собствена успешна практика като треньор 

от А до Я с международен сертификат!

СТАРТ: 25.01.2022г.

Повече информация тук: 
clients@womanlifebook.com

+359 897 09 69 07



МОДУЛ №1 „РАЗВИВАНЕ НА
ПОТЕНЦИАЛ“

 
 
 

ПРОГРАМА НА 
ОБУЧЕНИЕТО

"Лични качества на Треньора" 
Ще разберете какво е нужно, за да изпъкнат най-силните ви

качества и да бъдете успешен треньор.
"Самопрезентация" 

Ще научите как да се представяте пред аудитория по максимално
добър начин.

"Личен бранд", "Как да взимаш пари за своя труд",
"Звездна болест" 

Ще разберете как да извличате възможно най-доброто от вашия
бранд, без да залитате в крайности.

"Какво пречи да бъдеш Треньор. Страхове. Блокажи"
 Ще се научите как да преодолявате всички пречки по пътя на

успешния треньор.
"Обкръжението" 

Ще  разберете с какви хора трябва да се обграждате, за да не
спирате да се развивате и да сте успешни.

'Харизма" 
Ще се научите на едно от най-важните умения на добрия треньор,

а именно - харизматичното поведение.



МОДУЛ №2 „МАРКЕТИНГ И
ПРОДАЖБИ“ 

 
 
 
 

„Юридическа страна на професията треньор“  
Ще научите правните особености на мечтана професия, без

познанието на които тя не може да бъде практикувана спокойно.
„Уебсайт. Соц.мрежи. Личен бранд“ 

Ще разберете как да създадете своите канали на комуникация с
бъдещите ви клиенти и да изградите правилно образа на своя

мечтан бранд.
 „Фуния на продажби“ -

Ще проследите от А до Я пътя на една успешна продажба, така че
в последствие да можете сами да минете по този път.

„Продаващ уебинар“ 
 Ще видите как се създава уебинар, който да ви носи реални

финансови ползи.
„Анализ на целева аудитория“ 

Ще  се научите как да определяте правилно целевата си
аудитория и да разпознавате нейните нужди и потребности.

„Анализ на конкуренцията“ 
Ще разберете защо е важно да следите конкурентите си и как да

го правите, така че това да е полезно за вас.

ПРОГРАМА НА 
ОБУЧЕНИЕТО



МОДУЛ №3 „СЪЗДАВАНЕ НА
ПРОДУКТА“

 
 
 
 

"Структура на тренинга" 
Ще научите как правилно се изгражда един тренинг, така че да

провокира интерес и да носи ползи.
"Създаване на тренинга" 

Ще минете по стъпките на реализирането на успешния тренинг,
заедно с всичките тънкости и особености.

"Съдържание на тренинга" 
Ще вникнете в дълбочина в идеята за качествено съдържание,

която прави едно обучение истински стойностно.
"Алгоритъм и Технологии"  

 Ще изучите механизмите, чрез които работи тренинга.
"Практики и Медитации" 

Ще  разгледате може би най-приятната част от един тренинг, а
именно различните практики и медитации.

"Методика на водене на терапевтическата работа на
тренинга. Как да не се губи вниманието на групата.

Сложни случаи" 
Ще се потопите в дълбочина в същината на тренинга и ще си

изясните моментите, които трябва да избегнете.

ПРОГРАМА НА 
ОБУЧЕНИЕТО



МОДУЛ №4 „АЗ СЪМ СУПЕР
ЗВЕЗДА“

 
 
 
 
 

"Публична изява" 
Ще научите какви са елементите на добрата публична изява.

"Управление на група" 
Ще разберете основните правила и тънкостите в управлението 

на група от хора.
"Работа с възражения. Баланс на отговорността. 

Тренер или майка" 
Ще изучите деликатния аспект при работата с клиенти и как се

постига баланс, при който и двете страни са удовлетворени.
"Типове клиенти" 

 Ще разгледате различните типове клиенти, и как да ги
разпознавате, така че да покривате нуждите им.

"Работа с мъжка и женска аудитория"
Ще  видите тънките разлики между двата пола като аудитория.

"Дългосрочни резултати. Какво да правиш, така че
клиентът да се връща" 

Ще се научите на едно от най-важните неща в професията, а
именно как да изграждате лоялност у клиентите си.

 

ПРОГРАМА НА 
ОБУЧЕНИЕТО


