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Тайната за постигане на успех
Скъпи приятели, читатели, партньори,
Имам удоволствието да ви представя тайната за постигане на успех:
книгата, която ще помогне на много от вас – работодатели, собственици,
управители, предприемачи, да управляват успешно своето заведение.
Този наръчник съдържа детайлна информация за начина на управление на
бизнес, в частност със заведения за хранене и развлечение, като
старателно описва процедурите, практиките и процесите.
Наръчникът представя въпросната работеща система, която тримата
предприемачи са разработили и утвърдили, отговаряща на потребностите
на клиентите и заслужаваща нужното внимание и отношение. Повечето от
хората, които решават да създадат заведение, не си правят труда да
опознаят бизнеса добре. Разбира се, никой от нас не се ражда идеален в
дадена сфера от живота, но затова всеки може да почерпи знания от
литературата за първите стъпки на развитие, като например създаване на
фирма, избор на обект, подбор на персонал, реклама и маркетинг,
продажба и обслужване и пр.
Но нека уважаемите читатели да не мислят, че нашата малка книга ще ги
запознае с цялата литература в тази област. Целта на създаването на
такъв наръчник е да облекчи усвояването на практически знания и умения,
необходими за правилното функциониране на едно заведение. По този
начин ще отпадне необходимостта да преглеждате и да се губите в
огромното количество литература всеки път, когато търсите отговор на
някои въпроси.
Отправените препоръки към читателите са доказани в практиката и
многократно изпитани. Спазването им ще гарантира на клиентите продукт
с еднакво високо качество в отделните обекти, а изградената система ще
позволи да контролирате работата си така, че да сведете до минимум
проблемите и кризисните ситуации.
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Съзнателно или не, човек винаги се стреми и търси успеха и признанието.
Необходимо е да осъзнаете, че тайната за успеха на бизнеса ви са вашите
способности, желание и усилия, и че ние не носим отговорност за
евентуалния търговски неуспех.
Аз и тримата предприемачи се надяваме, че прелиствайки наръчника, ще
откриете пътя на професионалния ви живот. По този повод ви
поздравяваме за направения избор и подчертаваме, че е изключително
удоволствие да ви приемем като партньор в света на заведенията. Всеки
нов бизнес партньор е много ценен за нас, защото споделяме общи
идеали и преследваме една и съща цел.
И както Робин Шарма казва: „Желая ви дълбоко вътрешно спокойствие,
големи успехи и много щастливи дни, прекарани в работа за достойна
цел!”
Приятно четене!
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Откъс от книгата
“Пътят към успешното заведение”

“СКЪПИ ЧИТАТЕЛИ,
Вероятно се намираме на тази страница, защото с вас ни свързва нещо.
Свързва ни любовта към знанието.
В дебютната си книга давам частица от себе си на света чрез опита и
практиката на трима млади предприемачи. Книга, създадена за хора като
мен и вас, като тях – млади предприемачи, готови да се борят за
сбъдването на меч- тите си.
Моята мечта бе някой ден да имам възможността да напиша книга. Е, за
щастие, тази възможност ми бе отредена. Отдадена на словесни
занимания, или по-точно на словесно удоволствие, бих искала чрез това
четиво да ви предам нещо важно – да вникнете в бизнеса със заведения,
да усетите полъха на успеха и да се отдадете на здрава работа за
постигането на вашата цел.
Не е толкова важно, че познавате отчасти професионалния живот на едно
заведение. По-важното е, че този наръчник е създаден да ви мотивира да
откриете пътя към успешния бизнес. Бизнес, съпроводен от естестве- ното
сътрудничество на човешката мисъл, нейните трудности,
предизвикателства и прелести.
Да предам знанията на трима млади предприемачи и да ги дам на вас,
читателите, е най-ценната награда. През последните десет години техният
живот може да бъде описан като разрушителен, борбен и същевременно
успешен, изпълнен с десетки препятствия, проблеми и непредвидими
неща, с които те се справят. От идеята за реализирането на успешно
заведение до създаването на собствен стил на обслужване и управление,
сфера на влияние от клиенти и добър имидж, до утвърждаването на
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заведението в успешно и развиващо се. Всичко това, благодарение на
организацията, дисциплината и после- дователността на работа на тези
трима мъже!
Наблюдавайки успеха им и пътя, по който са минали през годините,
вдъхновена от позитивизма и силната им вяра – вяра, превърнала се в
истина – предприех проследяването на техния опит и най-съществените
моменти от него, създавайки единствения по рода си наръчник.
Благодарение на наръчника, читателите – собственици на заведения,
управители, млади предприемачи, ще могат да проследят всички събития,
да вникнат в процесите и процедурите на функциониране на едно
заведение, да оставят ярък отпечатък върху развитието на собственото си
заведение, докосвайки се до света на този бизнес. За да осъществите
желанията и мечтите си, ви е нужна смелост и да следвате
последователността на отделните стъпки, описани в книгата „Пътят към
успешното заведение“.
Познанието, съдържащо се тук, е плод на реален опит и предоставя
конкретни насоки как да развиете собственото си заведение и как да
откриете всичко, което търсите - успеха на вашето заведение. Това е
увлекателно написано четиво за пътя на трима приятели, постигащи своя
успех.
С уважение, Мадлен Кънева
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От къде да поръчате книгата:
Книгата може да поръчате директно от нашия сайт:
www.hype-software.com/bg/book

Цена: 36лв
Доставка с наложен платеж
за сметка на клиента

Контакти:
+ 359 877 008 593
office@hype-software.com

