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Здравко Здравков:
Технологията идва след
необходимостта от нея
Здравко Здравков е ръководител Бизнес развитие на Out2Bound от
основаването на компанията. Преди това близо 3 години е оперативен
мениджър в TaxiMe. Работил е в екипа по продажбите на Данон България.
Около година е бил начело на българското представителство на AIESEC, найголямата международна организация, развиваща лидерския потенциал на
студентите. Възпитаник е на СУ „Св. Климент Охридски“, има магистърска
степен по корпоративно управление от Шанхайския университет.

Zdravko Zdravkov:
Technology Comes After
There Is a Demand for It
Zdravko Zdravkov has been the Head of Business Development at Out2Bound
since the founding of the company. Before that, for nearly 3 years, he
was the Operations Manager of TaxiMe. He worked in the sales team of
Danone Bulgaria. For about a year, he headed the Bulgarian representation
of AIESEC, the largest international organisation, which develops the
leadership potential of university students. He graduated from the Sofia
University “Kliment Ohridski” and has a Master’s degree in Corporate
Management from the Shanghai University.
Яна Колева

Н

уждата създава компаниите и историята на
Out2Bound е пример точно за това. Идеята за
този бизнес модел се ражда, след като Теофил
Шиков, който работел в екипа по продажбите
на IT компания, изненадващо получил 7-8 предложения
да започне работа в други фирми. Това за него било
знак, че има дефицит на добри професионалисти с продажбени умения. Тогава заедно с още трима приятели Димитър Митков, Борис Георгиев и Здравко Здравков,
проучват пазара, установяват, че има такава необходимост и създават новата компания. Нуждата ражда
услугата, която започват да предлагат. Основният
им фокус е, че продават от името на своите клиенти. Свързват се с хората, които вземат решенията в
дадена IT компания, и работят заедно с тях. Работят
директно с лидерите в технологичните компании, за
да им помогнат да намерят повече бизнес клиенти
на чужди пазари и да идентифицират кои са техните
ключови предимства.
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Yana Koleva

C

ompanies are created when there is a need for
them and the story of Out2Bound is an example
of this. The idea for this business model was
born after Teofil Shikov, who was working in
the sales team of an IT company, surprisingly received
7-8 proposals to start work in other companies. He saw
it as a sign that there was a shortage of good sales
professionals. Then, together with three of his friends –
Dimitar Mitkov, Boris Georgiev and Zdravko Zdravkov, he
researched the market and found out that such a need did
exist and created the new company. The need gave birth
to the service they are offering. Their main focus is selling
on behalf of their clients. They get in contact with people
who make decisions in a certain IT company and work
with them. They work directly with leaders in technology
companies to help them find more business clients on
foreign markets and identify their key advantages.
Zdravko Zdravkov presents the opportunities that

Нека заедно да превърнем България в разпознаваемо място,
на което се създават високотехнологични продукти и услуги
Let us together make Bulgaria a recognizable place
where high-tech products and services are created
Здравко Здравков представя възможностите, които се откриват пред IT компании у нас да намират
нови клиенти и да стигат до нови пазари:
Добър търговец е този, който не просто умее и желае
да продава, а който се стреми да разрешава проблемите
на клиентите си.
Нашият модел е да намираме компании, които правят
страхотен продукт или услуга, и да им помогнем да достигнат до повече бизнес клиенти, но като открием и
точния за тях партньор. Ние влизаме като дистанционен
екип Продажби, който работи заедно с тях. Ако компанията няма яснота кои са нейните потенциални клиенти,
ние проучваме пазара, тестваме какво би се търсило,

unfold before IT companies in Bulgaria in order to find
new clients and reach new markets:
A good trader is one who not only knows how to sell and
wants to sell, but also one who tries to solve the problems
of their clients.
Our model is to find companies that create a great product
or service and help them reach more business clients, but also
to find the right partner for them. We enter as a remote sales
team that works together with them. If the company does not
know who its potential clients are, we explore the market, test
what would be demanded, where they would best realise their
products or services. Clients come after the team, because if
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COMPANY PROFILE
Out2Bound is a company created in
Bulgaria by four founders (Dimitar Mitkov,
Teofil Shikov, Boris Georgiev and Zdravko
Zdravkov) three years ago. It helps
technology companies find their clients
abroad. They help them sell and grow. One
of their functions is to be useful in finding
a new business. The other is to teach the
IT sector how to develop its competitive
advantages. It also turns out that many IT
companies have great ideas and a team,
but they lack the knowledge on how to sell.
Out2Bound provides this service not only
to companies in Bulgaria, but also to those
who work abroad and are looking for the
right way to the market.
The Out2Bound team is constantly expanding
and consists of more than 21 people. They
have several offices abroad, one of them
in Singapore. There are also foreigners
working in the company, not just Bulgarians
with experience abroad.

Krasimir Svrakov

ФИРМЕН ПРОФИЛ:
Out2Bound e компания, създадена в България
от четирима основатели (Димитър
Митков, Теофил Шиков, Борис Георгиев и
Здравко Здравков) преди три години. Тя
съдейства на технологичните фирми да
намират свои клиенти в чужбина. Помагат
им да осъществяват продажбите и да
растат. Едната функция е да са полезни
в намирането на нов бизнес. Другата е да
обучават IT сектора как да развие своите
конкурентни предимства. Оказва се също,
че много от IT компаниите имат страхотни
идеи и екипи, но им липсва познание как
точно да продават. Out2Bound предоставя
тази услуга вече не само за компании в
България, но и на такива, които работят в
чужбина и търсят верния път към пазара.
Екипът на Out2Bound постоянно се увеличава
и надвишава 21 души. Имат няколко офиса в
чужбина, като един от тях е в Сингапур. В
компанията работят и чужденци, а не само
българи с опит в чужбина.

Основателите на компанията: Теофил Шиков, Здравко Здравков,
Борис Георгиев и Димитър Митков (от ляво надясно)

Красимир Свраков

къде най-добре биха реализирали своите продукти или услуги. Клиентите идват след екипа,
защото, ако той добре си свърши работата,
те да са доволни и ще продължат да работят
с тази компания.
IT бизнесът има нужда от нашето знание
за потенциалните пазари, фирмите оценяват
нашата откровеност и умението да виждаме силните
и слабите им страни, както и умението да свързваме.

Продажбите не са самоцел
а са следствие от решаването на проблем. Компаниите натрупват знания в определена сфера и те могат да
продават тази експертиза под формата на услуга или
продукт, но често им липсва знанието как да стигнат
до пазарите и то по най-добър начин. Ние им помагаме
да фокусират своето внимание и да започнат да виждат
неща, които преди не са забелязвали. Така предоставяме
все по-голяма стойност, а богатата ни експертиза ни
прави търсени.
Вземаме ноу-хау от САЩ и го доразвиваме. Подходът ни за американския пазар е един, друг е за Европа,
като за всяка европейска страна има специфики. Дори
езикът, на който осъществяваме контакта с потенциалните клиенти в чужбина – поне в началото, е от
значение. Азиатският пазар е непроверен пазар, той
обаче е интересен за част от българските IT компании. Там начинът на водене на преговори е съвсем
различен.
Съветът ни към всички е: Търсете начин да дадете

повече стойност
на своите клиенти. Най-добри резултати сме постигали
с компании, които знаят каква бизнес стойност дават
и къде е техният пазар. Затова препоръката ми е всяка
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The founders of Out2Bound: Theo Shikov, Zdravko Zdravkov, Boris
Georgiev and Dimitar Mitkov (from left to right)

the team does their job well, the clients will be happy and will
continue to work with this company.
The IT business needs our knowledge about potential
markets; companies appreciate our honesty and the ability
to see their strengths and weaknesses, as well as the ability
to connect.

Sales are not an end in themselves
but are a consequence of solving a problem. Companies
accumulate knowledge in a certain area and they can sell
this expertise in the form of a service or a product, but they
often lack the knowledge of how to reach the markets in the
best way. We help them focus their attention and start seeing
things they have not noticed before. That is how we provide
greater value, and our rich expertise makes us sought after.
We take know-how from the US and develop it further.
The approach on the US market is one thing, the approach
in Europe is another, and each European country has its
special characteristics. Even the language we use to
contact potential clients abroad, at least in the beginning, is
important. The Asian market is an unchecked market, still, it
is interesting for part of the Bulgarian IT companies. There,
the way negotiations are conducted is quite different.
Our advice to everyone is: Look for a way to give

more value
to your clients. We have achieved the best results with
companies that know what business value they provide and

компания да се профилира, да намери своята ниша и да
доразвие своята сила. Резултатите няма да закъснеят,
ако всеки прави най-доброто, на което е способен, като
го съобрази със спецификите на онзи, който има нужда
от него. И нашият стремеж също е екипът ни да е специализиран в това да дава стойност.
На технологичните стартъпи ще кажа, че технологията идва след нуждата. Нека се фокусират не върху
създаването на перфектния продукт, а на базата на обратната връзка да изяснят как

да решат конкретен проблем
Има много стартиращи фирми, които се страхуват
да продават и предпочитат дълго да разработват някаква своя идея само на база визията, която имат. Това
не е верният подход. Излезте и говорете с ползвателите на вашите продукти. Направете го навреме, вижте
дали идеите ви за продукт или услуга не се разминават с
реалните нужди. Като цяло малко са иновативните проекти, които създават нужда. Трябва да има яснота какъв
е проблемът, който те решават, и каква нужда има от
това решение.
Знанието, което имаме, не може лесно да бъде натрупано и да бъдем догонени. Вероятно затова в България
все още не са се появили наши конкуренти. Появяват ли
се, това ще е стимул да станем още по-добри.
За компаниите сме трамплин към чужди пазари. Нека
заедно да превърнем България в разпознаваемо място, на
което се създават високи технологии.

where their market is. So, my recommendation is for every
company to find its segment, its niche, and to further develop
its strengths. The results will come soon after, if everyone
does the best they can, keeping in mind the specifics of
those who need it. Our aspiration is also that our team is
specialized in giving value.
To technological startups, I will say that the technology
comes after there is a demand for it. Let’s not focus on
creating the perfect product, but, based on the feedback
given, to clarify how

to solve a specific problem
There are many startups that are afraid to sell and prefer
to develop an idea for a long period of time just on the basis
of the vision they have. This is not the right approach. Go
out and talk to the users of your products. Make it in time;
see if your product or service ideas do not go far beyond
real needs. As a whole, there are few innovative projects that
create a need. There must be clarity about the problem they
are solving, and to what extent the solution is needed.
The knowledge we have cannot be easily accumulated
and we cannot be easily overtook. This is probably why
our competitors have not yet appeared in Bulgaria. If they
appear, it will be an incentive to become even better.
For companies, we are a springboard to foreign markets.
Let us turn Bulgaria together into a recognizable place
where high technology is being created.
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