
SOS Center 

Медицинска платформа за лекари и пациенти



Кои сме ние?

‘SOS Center’ e съвременно решение на проблемите, с които се сблъскват 
ежедневно лекари и пациенти.

Това е медицинска информационна платформа, която:

•  превръща пациента в активна страна по грижата за собственото си 
здраве;

•  удовлетворява специфичните нужди на лекарите и здравните 
заведения.

Зад проекта стоят специалисти с опит в бизнеса с услуги, предлагани на 3 
континента.



ЛЕКАРИ,

• как пациентите разбират за 
Вас?

• графикът Ви пълен ли е?

• колко време прекарвате в 
служебни телефонни 
разговори за консултиране по 
телефона и записване на 
часове?

ПАЦИЕНТИ,

• как откривате подходящ за 
здравния Ви проблем 
специалист?

• колко често се самолекувате 
без консултация от специалист 
и без доказана диагноза поради 
липса на време?

• къде намирате здравна 
информация, на която може 
спокойно да се доверите?



Какво предлагаме на 
лекарите?

• Нов канал за набиране на пациенти- повече пациенти 
=> увеличаване на приходите;

• Публичност онлайн и репутация- защото все повече 
пациенти избират лекарите си проучвайки онлайн тяхната 
репутация;

• Спестяване на време- попълваме графика Ви и снемаме 
анамнеза предварително;

Какво ни прави различни?

Комуникираме с пациентите чрез кол-
център, обслужван от оператори с 
медицинско образование и опит.



Какво предлагаме на 
пациентите чрез нашия сайт и 
кол център?

• Безплатна медицинска консултация по 
телефона от нашите оператори и насочване към 
подходящ специалист- всеки ден от седмицата;

• Информация, която да им спести време и 
усилия- възможност да избират лекар от богата 
база профили на лекари- наши партньори- с 
подробна информация за образование, опит и 
рейтинг на база пациентски мнения и оценки; 

• Възможност да споделят мнение за получена 
медицинска услуга;

• Достъп до съвети и препоръки от лекари чрез 
техни статии на здравна тематика на разбираем 
език.

Без необходимост от регистрация!



Контакти

С над 2300 телефонни продажби на стойност над 1 000 000 лв. за 2 години и над 
1800 щастливи клиенти на 3 континента.

  Валери Козарев
   Супервайзър Продажби

          0888/ 146 124

          valeri.kozarev@sos-center.com



Контакти

COO ( Оперативен Директор и Мениджър Човешки ресурси) 
в една от най-големите международни компании в 
България, с офиси и бизнес на три континента.

Провел над 2000 интервюта, водил тренинги и презентации 
на над 3000 мениджъри, управители, търговци и студенти 
от различни бизнеси и университети. 

Основател на първата по рода си Академия за Мениджъри, 
гост лектор и бизнес консултант на клиенти в областта на 
банковото и застрахователно дело, недвижимите имоти, 
продажбите. 

Над 5 години опит в набирането, обучение, оптимизация и 
увеличаване на ефективността на кол център с над 200 
човека и изграждане на имидж на новосъздаден бизнес и 
фирми.

Над 10 години опит в управлението на хора и бизнеси, член 
на Надзорния съвет на Холдинг Варна. Консултант на най-
големите български и смесени дружества в България.

Опит в областта на подбора, обучението и развитието на 
персонала- над 6000 интервюта, обучил и следил процеса 
на работа на над 500 мениджъри.

Провел е множество семинари, лекции и обучения за 
широк кръг теми от сферата на човешките ресурси. Има 
опит в консултирането при вземане на важни бизнес 
решения на собственици и управители на фирми.

Участва в създаването, оптимизацията и управлението на 
национален и регионален кол център за работа с клиенти.

Бойко Проданов
Управител

      0885/881130
             
      boiko.prodanov@sos-center.com

Мартин Стоянов 
Управител

       0887 355 788
  


