
 

Той е атрактивен, вдъхновяващ и ефективен лектор. Водещ световен експерт в областта на стратегическото 

планирае, полагането на цели, изграждането на компании, бизнес развитието, ефективното използвае на 

рекламата и връзките с обществеността. Обучава големите в бизнеса и онези, които искат да бъдат успешни. Той 

познава формулите на успеха.  Приятел на НСНИ и познат на бранша от професионалния празник през 2016г., 

лектор на няколко професионални браншови семинара.  

 

Уебинар с Марк де Турк 
16 април 2020 г., 15:00-18:00 ч. 

  

6 СТЪПКИ ЗА ПО-ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ В БИЗНЕСА С ИМОТИ 
наръчник за оцеляване в трудни времена 

 

МАРК ДЕ ТУРК има над 30-годишен професионален опит като стратегически 

консултант, обучител, специализиран в позиционирането, стратегическото 

инвестиране и секюритизацията на бизнеса, рекламата и маркетинга, 

организацята. По образование Магистър по бизнес икономика, през 1994 година 

става сертифициран обучител и до днес води обучения, базирани на 

дългогодишния му опит и Hubbard Managment System. Обучил е над 30 000 

мениджъри в 20 държави на 4 континента. Негови клиенти са над 800 компании 

между които големи корпорации като Мазда, Тойота, Хитачи, CISCO, DHL.   

Марк създава IDEAs Free Boss, Center for leadership and innovations, които оперират в цяла Европа. Той е и 

официален лобист към Европейския парламент. През 1989 година като млад специалист попада в службите 

на Федералната Белгийска полиция, където работи като най-младия организационен съветник и работи по 

проект, свързан с реорганизирането на дейността на информационния й център. Благодарение на своето 

развитие и натрупан опит е обслужвал правителствата на няколко държави, помагайки им за 

модернизиране на структурата и увеличаване на управленческата ефективност в определени области.   

Марк се е посветил на обучение и подпомагане на иноваторите, основателите, мениджърите и лидерите да 

сбъдват мечтите си - в малки и големи компании, от единия до другия край на света.   



ПРОГРАМА 

Кои са формулите на успеха, които водят до подобрение и разрастване в следните ситуации, и кои са най-
често срещаните грешки, които хората допускат в тях: 

– При започване на нова дейност 

– Когато резултатите от една дейност “драматично” спадат или се сриват 

– Когато резултатите от дейността търгват бавно надолу или остават едни и същи 

– Когато резултатите са с леко подобрение 

– Когато резултатите са значително по-добри 

– Когато резултатите са толкова добри, че сте готови да играете по-големи игри и да   предадете 
“щафетата” на някой друг 

Как тези формули могат да ни помогнат като брокери да преодоляваме трудните моменти. 

o Как да изградим цялостен план за 2020г 
o Въпроси и отговори 

РЕЗУЛТАТ: 

 Ще можете да идентифицирате в коя фаза на Вашето професионално и лично развитие се намирате. Ще 
научите кои са най-често срещаните грешки на всеки един етап на развитие и как да ги избягвате. Как да 
следвате точните състояния в бизнеса, за да постигнете стабилно разрастване; 

 Кои са точните формули, спрямо всяко едно състояние, и кои са точните стъпки, за да вървите нагоре; 

 Как да планирате своя бизнес спрямо факти и графики; 

 Как да изготвяте ефективна бизнес стратегия, която да работи и да дава реални и резултати. 

 НЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРАТЕ С МЕТОДА „ПРОБА-ГРЕШКА“ И ДА ГУБИТЕ ОТ ВРЕМЕТО СИ, 
КОЕТО БИХТЕ МОГЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПЪЛНОЦЕННО ЗА РАЗВИТИЕ! 

  

Уебинарът ще бъде с превод от/на английски език. 

Краен срок за регистрация и заплащане – 15 АПРИЛ 2020 г. 

 

Такса за участие: 

За членове на НСНИ: 

 ранна регистрация до 13 април 2020 г. включително - 35.00 лв. (без ДДС) 

 късна регистрация - 40.00 лв. (без ДДС) 

За нечленове на НСНИ: 

 ранна регистрация до 13 април 2020 г. включително - 40.00 лв. (без ДДС) 

 късна регистрация - 45.00 лв. (без ДДС) 

 


