
БИЗНЕС ПЛАН 
ЗА РАЗВИТИЕ НА

МОЕТО СТУДИО ЗА КРАСОТА 
„ЛИЛИЯ“



ГЛАВНИ ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА

• За да разработи бизнеса си фирмата е наела:

• 1. Дизайнерско студио „Чалакова и Машова“, което да разработи 
дизайнерска концепция за обекта и 3D визуализация. Управители на 
фирмата – г-жа Евдокия Чолакова и Йолина-Рая Машова – 8Б клас.

• 2.Адвокатска кантора „Славкова, Иванова и Коджабашийска - за да 
регистрира фирмата и да се занимаят с всички необходими документи 
по покупко-продажбата на имота, необходимите разрешителни за 
смяна на предназначение, договорите с строителя и др.

• 3.Архитектурно студио, което да направи архитектурно заснемане, 
както и необходимите промени и КС - гр.Пазарджик

• 4. Строителна фирма, която да остойности строително-ремонтните 
дейности – КСС, гр.Пазарджик



ЗА ФИНАНСИРАНЕТО ФИРМАТА ЩЕ РАЗЧИТА НА 
ПОМОЩТА НА :
БИБ – „БЪЛГАРСКА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА“ ЕАД         
В ЛИЦЕТО НА ДИРЕКТОРА НА ОТДЕЛ 
„КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ“ Г-ЖА ЕКАТЕРИНА 
НИКОЛОВА. НАСТОЯЩИЯТ БИЗНЕС ПЛАН СЕ 
ПРЕДСТАВЯ ОТ МЕН ПРЕД ВАС - ЕКСПЕРТНИЯ СЪВЕТ 
НА БАНКАТА, ЗА ДА БЪДЕ ВЗЕТО РЕШЕНИЕТО ЗА 
УСЛОВИЯТА НА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЕКТА.



ПРАВЕН СТАТУТ

Дружество с ограничена отговорност 

,,Лилия,, ООД 

гр. София, ул. Любен Кравелов №20

Основано през 2021г 



ОРГАНИЗАЦИЯ, СТРУКТУРА И 
УПРАВЛЕНИЕ

Дружество с ограничена отговорност с двама 
съдружници.

Управители  и собственици на фирмата ще бъдат 

Преслава Станчева и Петя Спасова . 



Фирмата възнамерява да закупи със заемен капитал 

помещения на  кота ± 0,00 и кота +2,85 със санитарен 

възел на всеки етаж. Тъй като сградата е стара и се 

налага преустройство по смисъла на чл.147 от ЗУТ за 

основен ремонт се изисква разрешение за строеж.  Това 

налага ангажиране на архитектурно студио, което да 

заснеме съществуващата ситуация и да изготви проектна 

документация за необходимите промени.



ОСНОВНА ДЕЙНОСТ НА 
ФИРМАТА 

• ,,Лилия“ е голям салон за 
красота в който предлагаме 
фризьорски и козметични 
процедури, лечебни 
масажи, професионален 
грим, маникюр, педикюр, 
ноктопластика. Салона е 
разположен на 2 етажа, 
всеки от които с площ от 120 
кв.м. общо РЗП 240 кв.м.



ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ 

Този бизнес е много печеливш , защото красотата винаги ще е на 
мода.  

Процедурите в козметиката, красивата визия която постигат 
професионалните фризьори, както и маникюра винаги ще са 
актуални. Също така салоните, който предлагат тези 
процедури заедно са малко. И смятаме, че така всичко ще бъде 
по лесно и достъпно за клиента .



ИЗБОР НА ИМЕТО

• Изборът на името съвсем не е случаен! Хералдическата лилия или 
позната още като fleur-de-lis е хералдически символ, която често бива 
асоциирана с династията на Бурбоните, френските крале. Така 
хералдическата лилия става неофициалният символ на Франция, а тя 
пък от своя страна е символ на красотата и традициите в тази 
индустрия.

• Първата средновековна книга, посветена на козметиката е имено 
френска- на Хенри Мондвил от 1306 год.

• В християнството хералдическата лилия е символ на Света Богородица.

• Именно поради тази много силна символика ние избрахме 
хералдическата лилия за наш символ, който да ни донесе успех!

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B0


ЕКИП
1. Управители- 2

2. Гримьори -2

3. Фризьори -3

4. Козметици -3

5. Маникюристи -3

6. Масажисти -2

7. Служител рецепция- 1



КОНКУРЕНЦИЯ

• За да намери правилното място на пазара, фирмата е проучила опита 
на най-добрите съществуващи салони в момента в гр.София.

• Красотата е в окото на наблюдаващия… и в ръцете на най-добрите 
коафьори и бръснари в града. Плъзгаме се по блестящото острие в 
търсене на топ салоните. Там, където с ноу-хау и експертно мнение 
властелините на красотата не просто се грижат за косата ни, но и 
превръщат грижата в топъл ритуал сред приятелска обстановка.

• От направената извадка ще добиете представа за това, какво предлага 
конкуренцията и как  чисто маркетингово ще се ориентира нашето 
студио за красота.



BALKAN BARBER
• Веднага ще забележиш ренесансовия 

отрязък от пространството на „Хан Крум“ 
и „Преспа Събирал идеи от Лондон, 
Истанбул и Берлин, Данчо отваря място, в 
което грижата за хората расте по-бързо 
от косата. Той не е модерен фризьор или 
предприемач. Той е бръснар с рицарско 
отношение. Ще те подстригва дълго, 
ритуално, само с ножица и под звуците 
на джаза, който се лее от грамофона. 
Ще те почерпи с резенчета круши и 
философски книги, а асистентката му 
Калина ще измие косата ти и ще ти 
поднесе топла кърпа, ухаеща на 
етерични масла. Данчо работи с Kevin  
Murphy, Goldwell и Davines, но е решен 
да прави собствена козметика. Тук не е 
евтино, но нещата се случват както 
трябва! 

http://www.balkanbarber.com/


COCO DRY BAR

• Прекрачиш ли веднъж прага им, 
усещаш атмосфера, която като 
притегателна сила те тегли все 
натам. Там, където времето няма 
значение. И където единственият 
важен си ТИ! COCO е място, 
което те кара да отделяш време 
специално за теб, а това е най-
важното в забързаното 
ежедневие, нали? 
Съвсем неусетно COCO 
момичетата ще те приканят да 
превърнеш грижата за себе си 
отново в удоволствие.

https://facebook.com/cocodrybar
https://facebook.com/cocodrybar


THE BARBER SHOP

• Вече повече от 3 години те налагат 
и развиват barber културата в 
града ни. Казват, че времето при 
тях е „добре загубено“. От 
вратата те посрещат с бира или 
уиски… После твоят личен 
бръснар те настанява на стола, 
за да създаде по-добрата ти 
версия. Тръгваш си доволен и 
току-виж с някой нов полезен 
контакт. Бръснене, подстригване, 
нови приятелства и какво ли още 
не – в социалния хъб на София.

https://facebook.com/TheBarberShopSofia


INSPIRE 1

• Ако Мона Лиза имаше добър 
коафьор, днес никой нямаше да 
обсъжда усмивката ѝ... 
Припомняме си го всеки път щом 
си запишем час онлайн и минем 
отвъд стъклената обвивка на 
салона от ново поколение. 
Харесваме го заради 
неповторимия му почерк: 
скандинавски стил, бутикови 
мебели и 40 осветителни тела, 
които огряват color зоната. Там, 
където цветовете са прецизирани 
до съвършенство.

http://www.inspirebg.com/


ПАЗАРНА СРЕДА

Салоните с комплексни услуги са недостатъчни на брой, за да 
задоволят нарастващото търсене - София е с нарастващо 
население и привлича много млади хора заради възможностите за 
работа. Предпочитани са напоследък тихи и уютни салони, които 
са пълната противоположност на ежедневието и където човек може 
да се чувства спокойно и комфортно.  

Пазарът на услуги от този вид се разраства и поради факта че 
професионалното обслужване спестява време на хората, а това е 
от особено значение тъй като времето не достига на никого.

За все повече хора грижата за външниа вид е от съществено 
значение, тъй като им доставя удоволствие и са по-добре приети в 
обществото.



ДОВЪРШИТЕЛНИ И РЕМОНТНИ 
ДЕЙНОСТИ –КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА







КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА 
СМЕТКА

• Фирма „Лилия“ се е обърнала към строителна фирма „Билд“ ООД гр. 
Пазарджик, за оферта. 







ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ



КОЗМЕТИКА



• Козметологията (козметиката), е функционална и 

практична наука, която има няколко съвсем простички 

цели – да помага на хората да се чувстват по-красиви и 

по-уверени, като подчертава даденостите или скрива 

недотатъците на собственото ни тяло.

• Всички сложни ритуали на козметиката са възникнали 

именно от стремежа на хората да живеят и да се 

чустват по-добре. Никак не е чудно, че изобретяването 

на първите средства за разкрасяване можем да 

отнесем още към пещерната ера на човечеството.



• Красотата привлича и завладява. Обичаме приятни лица, 
атлетични тела и усмивки, които радват сърцата ни.

• Светът на красотата е всеобятен и дамите никога няма 
да спрат да се грижат за външния си вид.

• Колкото и странно да звучи обаче , много вероятно 
е първите козметични прийоми да са били измислени 
и използвани от мъже – вождове и жреци на първобитни 
племена, които чрез изрисуваните си лица оказвали 
почит на боговете или плашели враговете си в битка.





КОЗМЕТИКА



КОЗМЕТИКА



КОЗМЕТИКА





„ЖЕНА БЕЗ ГРИМ Е КАТО 
ХРАНА БЕЗ СОЛ“

Стара римска поговорка





Фризьорство



"Да обичаш красотата е вкус.     

Да създаваш красота е изкуство."
Ралф Емерсън









КОЛОРИСТИКА

• Красотата на косите изисква 
перфектната комбинация от 
опит, креативност и точните 
съставки, които са нежни и 
щадящи към косата, 
смесени по точно определен 
начин за твоята коса.

• Нашите специалисти са 
истински креативни и 
вдъхновени колористи, 
запознати с модните 
тенденции и с ненадминато 
цветово въображение.





МАНИКЮР









РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ

1. Сключване на договор с инфлуенсър, за 
да направи реклама на продуктите и 
салонът.

2. Качване на обява в социалните мрежи, за 
да могат повече хора да го видят.

3. Създаване на подходящ уникален брандинг
под надслов „Your Happy Place“

4. Създаване на уникална атмосфера за 
релакс на клиентите с цел да направим 
неповторимо  мястото, където да превърнете 
грижата за себе си отново в удоволствие



• Дългосрочните намерения на „Лилия“ ООД  са да спечели редовни 
клиенти с качествено обслужване. 

• Фирмата планува да въведе карти за отстъпка за корпоративни клиенти, 
както и да прави комплимент на всички редовни клиенти.



БЮДЖЕТ



ПРЕДМЕТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА















НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК





АВТОРСТВО

•За настоящият бизнес план са ползвани 
материали от самостоятелните работи на 
всички ученици от 8 клас на Софийска 
професионална гимназия „Княгиня 
Евдокия“, избрали за тема „Моето студио за 
красота“ 



БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО


