


Blagodaria.bg

Ø Blagodaria.bg е иновативна компания за комплексни услуги,  
имаща за цел да облекчи ежедневието на работещите и заети хора  
от всички сектори, като им предлага атрактивни пакети за хранене,  
пазаруване и грижа и поддръжка на дома.

Ø Компанията е фокусирана в предлагането на здравословна  
алтернатива за изхранване на цялото семейство, съобразено с  
индивидуалните нужди на всеки негов член и в помощ в
пазаруването за домакинството и семейството.

Ø Всичките ни услуги са пряко обвързани със социални каузи,  
подкрепящи хората в неравностойно положение и нуждаещи се,  
както и с различни значими социални каузи и проекти.

Ø Пакетните ни предложения са съхраняващи околната среда и с  
минимални отпадъци и разход на енергия.



Кои сме ние

Тихомир и Биляна Тодорови създават бранда 
Blagodaria.bg по време на първия локдаун и 
пандемичната криза.
Тихомир е незрящ. Има загуба на зрение 80%, в 
следствие на инцидент.
С над 25 г. опит в ресторантския бизнес е и вместо 
да се предаде и да разчита на инвалидни помощи, 
избира да помага, да готви благо и да дарява 
„благо“ с храната си.
Биляна е дългогодишен предприемач и собственик 
на брандовете
1 Meter Chocolate&1/2 Meter Chocolate.
Тя е „очите“ на Тихомир и му помага да осъществи 
мечтата си.



Нашата мисия

Добра храна - Добра кауза

Мисията ни е да готвим благо и  да 
даряваме с благо с храната си.

От всяка закупена порция храна (онлайн с доставка, от наша  топла 
точка или режимно меню), отделяме 5 % за Фондация  “Благодарител", 
чрез която ежеседмично даряваме топла храна на нуждаещи се  хора.
Всеки наш клиент е БлагоДарител и подпомага добракауза.

Нашата визия
Да вдъхновим все повече хора за здравословен и по-добър живот, като
им предоставим лесен достъп до истинска и здравословна храна,
приготвена вкусно и доставена до дома им.

Съхраняваме и опазваме околната среда и подкрепяме слабите и
нуждаещите се.



Основни дейности на
Blagodaria.bg

Ø Готвене и доставка на готова здравословна храна до дома или
офиса

Ø Топли точки за продажба на готова храна

Ø Продажба на готова домашна храна в търговски обекти и
офисни пространства

Ø Режимн и ме нюта за зд равословно хр анене ,
по кри ва щи вс яка ди е та и ин див ид уална ну жда от
специфично хр анене – ке то , фит нес , па лео , ба ла нс
ирано , ве ге тари анс ко , ве ган , бе з глу те нов о,бе зла к
тоз но , ал кал но ,мъж ко ме ню и др. хр анения .

Ø Доставка на продукти от магазина (вместо клиента) – в  
партньорство с Ebag.bg, Gastronom.bg и др.

Ø Благотворителни каузи в подкрепа на нуждаещи се и подкрепа в  
развиването на КСО сред компаниите.



Консултанти

Панко   Станчев
хранителен специалист, фармацевтичен
учен и консултант по хранене и режимните 
менюта.  
Завършил е  два  от  най-престижните  
университета в чужбина - University of 
Greenwich със специалност  фармацевтични    
науки    и    King’s    College    London  със
специалност развитие на лекарствената
дейност.

Изготвя персонализирани хранителни и 
тренировъчни  планове и използва 
професионален подход базиран на  научна и 
валидирана информация за постигане на 
трайни  здравословни резултати за цял живот.



Кой готви за Blagodaria.bg

Алекс Гоцев е Главен Консултант и Executive  
Chief.
Създава рецептите ни и контролира процеса
на приготвянето им.
Неговата сила и умения са да представя  
храната по нов начин - не само като
физическа материя, а и като енергия.
Алекс е Основател на Alchemy  of the senses,
където показва и учи как чрез храната да  
влияем на емоционалното състояние на
човека и тя да бъде лечебна и енергизираща  
за организма.

Шеф Алекс Гоцев Алекс има 15 годишен стаж
в професионалната кухня във Виена, като е
работил в сферата на 5 звезди делукс -
хотели и ресторанти, много от тях отличени с
една и две звезди „Мишлен”.



Фондация „БлагоДарител“

Ø Фондация "БлагоДарител" подпомага 
социално  слаби хора с топла храна, 
продукти и друго, което  им е необходимо.

Ø Фондацията осъществява дейността 
си чрез  организирането на
Благотворителни кампании с
даряване на храна

Ø За 2 г Фондацията е извършила над
120 дарителски кампания и е 
дарила храна на над 15 000  човека.

Ø Носител на награда за НПО в действие 
„Златно  сърце“ за Корпоративна 
Социална Отговорност.



Благотворителни акции

„Топъл 
обяд“
Декември 
2020

С подкрепата 
на Кеш 
Експрес 
Сървис –
15
дарителски
акции и
нахранени
над 3000
човека



Благотворителни акции

Историята е истински вдъхновяваща..  
г-жа Кръстева, HR мениджър на "Джиниъс Спортс" се свърза с
мен и сподели, че част от нейните колеги са се организирали и
събрали средства, с които биха искали да дарят храна чрез нас. 
Организирали сами вътрешна кампания - "Да дарим топъл
обяд на човек в нужда" и събрали необходимата сума за да
нахраним нуждаещите се от "Дом за възрастни с умствени
увреждания" в с. Подгумер. 
Осигуриха средства за приготвянето на 220 порции храна за
обяд и вечеря.
На снимката сме само двама, но на акцията дойдоха 10
невероятно усмихнати млади хора, които се включиха в
приготовленията с огромен ентусиазъм. Облякохме всичи
фирмените им фланелки и бяхме много силна и позитивна
група.
Беше изключително емоционално и зареждащо преживяване! 

Освен храната, донесоха и кашони с плодове, кроасани и
дребни сладки.



Благотворителни акции

От Technomarket реагираха
светкавично и повече от сърдечно и
щедро на молбата ми за микровълнова
печка и кана за гореща вода, и освен тях
им осигуриха:
- Пералня
- Готварска печка
- Електрически радиатори и печки
- Климатици (които и ще монтират)

От Runners, (Mladen Ivanov) специално
им произведоха чисто нови обувки, по
размер за всяко дете.

От Cash Express Service Bulgaria /"Кеш 
Експрес Сървис" ЕООД им осигуриха
няколко поредни топли обяда и вечери,     
Si Commercial 7 им изпрати десерти.
Office1 Superstore имаме обещание за
подкрепа с канцеларски материали и
пособия за училище..



Кои са нашите клиенти

u Кариеристки (16.4 %) 

u Технократи (27.5%) 

u Майки с деца (20.5 %)

u Възрастни с висок социален статус (15%)
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Клиенти на компанията са основно млади, работещи хора, семейни,
които предпочитат вкусната и близка до домашната кухня храна,
които се хранят здравословно и осъзнато и нямат време да готвят
разнообразно и да пазаруват за всеки отделно в семейството.

Sales

u Hi-Tech жени (20.6%)

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr 5thQtr



С какво печелим клиентите си

С нас е лесно да се  
храниш и живееш  
с лекота

Предлагаме на едно  
място събрани  
няколко чудесни и  
облекчаващи живота  
услуги – вкусна  
готова домашна и  
здравословно  
приготвена храна

С нас е лесно да  
живееш добре

Осигуряваме ти  
удобство и време, за  
да се отдадеш на  
истински важните за  
теб неща.

Правим го за теб

Винаги се стремим  
да даваме най-
доброто от себе си.  
Държим на всичко,  
зад което заставаме
– качество и  
разнообразие,  
истински, натурални
продукти, надеждна  
доставка и  
безупречно  
обслужване.

Ставаш  
съмишленик на  
Добро дело и  
благородна кауза

Осигуряваме ти  
удобство, лекота и  
право сам да избереш  
къде би искал да  
помогнеш.



Корпоративни клиенти

u Повечето компании предлагат определени социални придобивки,  
само защото всички останали компании го правят. Това вече е  
банално, а може би и безсмислено. Все повече компании правят  
това заключение и имат нужда от голяма промяна, за да дадат на  
хората свободата да избират точно това, от което имат  
необходимост.

u Вlagodaria.Bg им дава точно това – удобство и лекота в
ежедневието, облекчение в домакинството, здравословно и на
подходяща цена изхранване на всички от семейството,
освобождаване от пазаруването на стоки за дома и повишаване на
корпоративната социална отговорност.

u Blagodaria.Bg им предлага гъвкав социален пакет за  
изхранване и пазаруване, тясно индивидуализиран и с по-
висока стойност от предходните стандартни.



Уникалност на модела

ДОБРА ХРАНА С ДОБРА КАУЗА

От всяка закупена порция храна или режимно меню, отделяме 5 %, за

Фондация "БлагоДарител", чрез която даряваме топла храна на нуждаещи

се хора. Всеки наш клиент е БлагоДарител и подпомага добра кауза.

В платформата се предвиждат да има списък с благотворителни каузи, от

които клиентът ще може сам да избира коя кауза да подкрепи с

покупката си.

Уникалност на модела е лоялността на доволните клиенти, които

разбират и подкрепят модела и социална му и екологична кауза и заради

затворения цикъл на работа с минимална загуба и брак от нереализирана

стока и печалба.



Уникалност на модела

За да получат добра храна на добра цена – единственото „условие“ е да

направят поръчката от предния ден или седмица за абонаментните

хранения. Така получават отлична храна на атрактивна цена, защото с

планирането на заявките имаме време да сготвим здравословно (бавно 12-

часово печене на месо и тн.), и можем да доставим храната прясна и топла

във фиксиран и избран от клиента точен час.

Липсва брак. Ако има излишък на сготвена храна, то тя незабавно се

реализира чрез топлите точки за продажба или в топлите

витрини/павилиони на Blagodaria.bg.

Част от нея също се реализира и чрез дарения за благотворителни каузи.



Защо ни избират клиенти ни?

Готвим вместо Вас! Пазаруваме вместо Вас!

Използваме 100 % Естествени продукти и готвим  
здравословно

Повече свободно време за любимите си хора и за нещата,  
които обичате!

Персонално отношение към всеки и внимание към  
всеки детайл

Възможност да се включат и подкрепят добри и социални  
каузи



Специално Предложение за 
Корпоративни  клиенти и за всички 
участници в конференцията

Промоционална отстъпка от 15 % 
за всички услуги и продукти в сайта, валидна за
първия месец

След първия месец – постоянно отстъпка от
12 % за всички услуги и продукти в сайта
www.blagodaria.bg



Contacts:

www.blagodaria.bg

info@blagodaria.bg

0700 91169
+359888877888


