
Заедно ще стигнем до успеха! 

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ 

Как да намеря вътрешната                  

си сила                                                                  

Как да направя първата крачка 

към промяната 

Как да повярвам в себе си и да 

направя скока на живота си                 

Как да съчетая работата си и 

любимото си занимание и пътя 

към пълното усъвършенстване 

на мечтата си                                                  

Как да разкрия вътрешната си 

сила                                                                       

Как да намеря правилната 

формула за своя  живот 

 

 

Ние от D&К Coaching сме екип 
професионалисти с иновативен 
начин на работа и модерен поглед 
върху развитието човешката 
личност и пълния и потенциал.                          
С богатия си опит в различни сфери 
помагаме и споделяме нашето знание, 
за да постигнете  Вашите цели.  

Свържете се с нас: 

Телефон: 00359878876478; 
Телефон: 00359878875205; 
Имейл:office@event-managers.eu 
Интернет:http://event-managers.eu 

ИМЕ НА ФИРМА: 

Адрес:София  п.к. 1303 

СЕМИНАР ЗА 
ВАШЕТО  

ЛИЧНОСТНО 
РАЗВИТИЕ И  

ДУХОВНО 
ИЗРАСТВАНЕ 

  
 

ПРОМЯНА                                                                                                         

СИЛА 
 

  СЪВЪРШЕНСТВО 
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‚,ЗА ПЪРВИ ПЪТ В  БЪЛГАРИЯ! 

УНИКАЛНИ ДВУДНЕВНИ СЕМИНРИ 

ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ И 

ПЪТЯТ КЪМ УСПЕХА .‘‘ 

 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА 

Ние предлагаме на своите 

клиенти,двудневен 

семинар, който ще се 

проведе извън  града в 

къща за гости с 

включени:нощувка                 

здравословни био закуски, 

кафе пауза между семинара 

здравословна вечеря, 

изцяло от био продукти, 

голям избор на добре 

подбрани вина от най-

добрите марки и сутрешна 

зареждаща тренировка с 

доказани 

професионалисти. 

 

В забързаното ежедневие 

забравяме за себе си за нашето 

душевно спокойствие.Искаме 

винаги да сме перфектни но за 

съжаление винаги пропускаме 

по нещо. Да казват, че няма     

перфектни хора, но ние от  K&D 

Coaching благодарение на 

дългогодишния си опит                

смята ме, че можем да намерим 

баланса и да разкрием най-

доброто от вас, както и да 

намерите правилния път за 

вашия успех. 

Семинарите, който предлагаме са насочени, 

както към вашето личностно развитие, 

така и към вашето духовно 

израстване.Нашите семинари се провеждат 

в малки групи  и имат за цел всеки да успее 

да разбере вътрешното си състояние и 

какво трябва да промени и да надгради .                

С натрупания опит през годините  ние  

разбрахме, че за духовното зареждане и 

успехи е много важно всеки човек да се 

свърже с природата за това   предлагаме 

двудневен семинар далече от големия град  

и неговото забързано и натоварващо 

ежедневие.Това което Ви  предлагаме е 

едно уникално и незабравимо преживяване 

с което Вие ще се научите да как да 

преодолеете страховете си и да достигнете 

до пълното съвършенство.  

КАКВО ВИ ПРЕДЛАГАМЕ И 
ЗАЩО ДА ДОЙДЕТЕ С НАС   

НА ТОВА УНИКАЛНО  
СЪБИТИЕ 
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