
• създаден от рециклирани материали, като от това има икономическа и екологична полза
• реализира нови пазарни и работни възможности
• удължава жизнения цикъл на съоръженията

• спестява средства, поради липсата на необходимост от поддръжка

• върху T.System може да се сложат гербове на общини, пътни указания (на множество
езици), разстояния, както и други указания, свързани с обществения ред
• T.System е ценна помощ за хора със зрителни увреждания, защото предава информация
на знаците на Брайловата азбука
• в T.System могат да се монтират wifi излъчватели както и всякакви охранителни системи 

+359 878 611 666
www.dmdconsult.eu

T.System е иновационна интелигентна система за пътните знаци, която намира
приложение във всички обществени сфери:
от историческите центрове, до велосипедните алеи, до пътищата и магистралите.

изработен от рециклиран и рециклируем PVC материал
Еко-дизайн за градска среда

Г-н Виктор Врански е управител на консултантска фирма Вижън Т ЕООД.
Вижън Т ЕООД е специализирана в провеждане на тренинги, коучинг и консултиране в областта на ме-
ниджмънта и продажбите. 
Г-н Врански е заемал ръководни позиции във водещи международни компании в продължение на 17 години. 
Притежава дългогодишен експертен опит в консултирането и провеждането на тренинги в областта 
на продажбите за бизнес организации от различни браншове. 

  Малкият бизнес постоянно се сблъсква с раз-
лични предизвикателства. Практиката показва, 
че най-сериозното от тях са продажбите. Голя-
ма част от хората, които започват собствен 
бизнес вярват, че щом имат добра продуктова 
концепция, това автоматично ще осигури успе-
ха им. Практиката обаче показва, че наличието 
на добри продукти и услуги не осигурява автома-
тично успешно им реализиране на пазара.
  Всеки бизнес има два полюса – единият е фир-
мата със своите продукти, а другият са потен-
циалните клиенти. За ефективната работа на 
бизнеса е необходимо да съществува устойчива 
връзка между тези два полюса, така че проду-
ктите на фирмата да достигат до клиентите. 
Тази устойчива връзка се нарича „Продажби”.

  Едно проучване в САЩ показва, че половината 
от новосъздадените фирми фалират преди изти-
чане на първата година от съществуването си. 
От останалата половина – 50% фалират до края 
на втората година от създаването си. Това оз-
начава, че в началото на третата година са ос-
танали само една четвърт от новосъздадените 
фирми. У нас данните сочат, че средностатис-
тическия живот на малките и средни фирми е до 
три години.
  Липсата на достатъчни продажби е най-честа-
та причина за фалити в малкия бизнес. Ниските 
продажби водят до недостатъчен финансов ре-
сурс. В резултат на това разходите на фирмата 
стават по-големи от приходите. Ако тази ситу-
ация продължи по-дълго време, неизбежно 

72
73

Продажбите:
НАЙ-ЧЕСТАТА ПРИЧИНА 
ЗА ФАЛИТ В МАЛКИЯ БИЗНЕС

СПОРЕД 
ПРОУЧВАНЕ 
СРЕДНОСТАТИС-
ТИЧЕСКИЯТ 
ЖИВОТ НА 
МАЛКИТЕ 
ФИРМИ У НАС 
Е ДО ТРИ 
ГОДИНИ


