
НИША + Конкретен проблем или нужда

Пример за най-различни ниши: 

1. Жени, които искат да отслабнат над 40г. 
2. Хора, които вече са в МЛМ и искат да го изградят по
Интернет 
3. Самотни мъже, които искат да открият жената за тях  

4. Хора в света на Бизнеса, които искат да се научат как
да използват Инстаграм за Бизнес  

5. Начинаещи над 40г., които искат да научат Английски 

6. Мъже и жени, които искат да започнат Йога практика
вкъщи 

7. Счетоводители и други хора, които биха желали да
стартират счетоводен Бизнес 

8. Хора с онлайн магазини, които искат да научат как да
ги промотират по Интернет 

9. Жени, които имат проблеми със забременяването и
искат да забременеят 
10. Родители, които искат да научат, как да възпитат
децата си, за да бъдат успешни 

ВАЖНО: Целта на този списък е, за да ти покаже формулата.  

("коя е групата от хора" + "кой е общият проблем или нужда"). Следвай същия
формат, когато пишеш твоите ниши. 
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Страхове и Притеснения Нужди и Резултати
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Въпроси, с които да разбереш нуждите.

желанията, притесненията и проблемите: 

1. Какво те притеснява, свързано с _________ 
(проблема или решението) 
 
или може да го зададеш: 
„Кое те притеснява, че няма да работи, свързано с 
__________ (проблема или решението)  
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2. Какво си пробвал досега, свързано с _____________ 
(проблема/решението), което не е работило? 

3. Кой е най-големият ти страх, когато стане въпрос за 
________ (проблема/решението) 

4. Кое те тревожи често? Какво се притесняваш, че 
може да се случи ако не направиш нещо веднага, 
свързано с _____________ (проблема, решението) 

5. Какво си склонен да направиш, за да разрешиш/ 
имат ___________ (проблема/резултатите) 

6. Ако би имал един въпрос, свързан с ___________ 
(решението/проблема), какъв би бил той? 

Бонус въпрос за анкетата: 

7. Кои според теб са ползите на _____________ 
(решението), които други ___________ (други 
решения) нямат? 
 
Пример: Какви според теб са предимствата на онлайн 
курсовете и дигиталните продукти в сравнение с други
бизнеси? 


