
инструмента и принципа, които ще
направят работата, живота и бизнеса
ви много по-леки и ефективни100100
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За тази е-книга

Защо вярваме, че тази
книга ще бъде вашият нов
най-любим инструмент?

Целта на това късче есенциална полезност е с ваше
позволение да сме по-близо до вас, за да ви помагаме в
предизвикателствата, срещу които се изправяте
ежедневно.Това е и нашата мисия.

Ще бъда напълно откровен с вас! Направихме тази малка 
книжка, за да ви демонстрираме качеството на нашата
работа. За да може да се докоснете напълно безплатно 
до малко парченце от съдържанието, което създаваме 
вече над 12 години в lifehack.bg и клуб Мастърхак.



Съдържание:

Всички права запазени!

Работа и кариера

Видео и снимки

Инструменти за управление
на проекти и задачи

Инструменти за кандидатстване
за работа и успешна кариера

Инструменти за обработка,
ефекти и скрийншоти

Организация
Инструменти за дистанционна
работа в екип и видео срещи

Инструменти за популяризиране
на продукти и услуги

Инструменти за продуктивност
и премахване на разсейването

Ресурси за изграждане на
практически умения

Маркетинг и реклама

Фокус и концентрация

Нови умения и учене

Дистанционна работа

Копирайтинг / писане
Инструменти за писане и
организиране на текст

TM
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TMАз съм
като комар
на нудистки
плаж –
знам какво
искам да
направя, но
не знам
откъде да
започна.
– Стивън Бейн

https://www.lifehack.bg/
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Организация и колаборация

Todoist
Приложението се ползва от милиони хора – на
десктоп, iPhone, iPad, Android, Chrome, Outlook и
много други. Най-доброто е за съставяне на
списък със задачи и управлението им онлайн.

Todoist
Това е едно от най-добрите приложения за
организиране на задачи. Работи на десктоп,
iPhone, iPad, Android, Chrome. Профилът ви се
синхронизира между устройствата.

Еvernote
Evernote е нашият избор за управление на
задачи и планиране на проекти. Работи на
всякакви устройства, има синхронизация,
както и опция за парола на достъп.

Microsoft To Do
С това безплатно приложение ще създавате
списъци със задачи и ще ги споделяте.
Синхронизира се с iPhone, Android, Windows
10 и с уеб. Интегрирано е с Outlook.

FeedCamp Trello Taskade
Екипът ви се нуждае от по-добър начин да се
организира? Тук ще намерите всички необходими
инструменти за успешна работа в екип.

Това е един от най-популярните инструменти за
организация на работни процеси, базирани на
метода Канбан. Чрез него ще визуализирате
задачите си и ще ги придвижвате с лекота.

Asana Notion
Това е един от фаворитите, когато става въпрос
за организиране на работни процеси или
ежедневие. Инструментът разполага с
абсолютно всичко необходимо.

Monday
Изключително адаптивен инструмент за
организация и колаборация, чрез който лесно ще
комуникирате с колегите си и ще планирате
планове и задачи в удобен интерфейс.

Microsoft Teams
Платформа за съобщения и комуникация, чрез
която ще може да организирате съвместната
си работа с екипа и да провеждате срещи.

nTask
От съставяне на чек листи и списъци до
управление на по-сложни проекти, насрочване
на срещи, споделяне на файлове и други.

Пишете, планирайте, организирайте се. С
Notion ще може да правите всичко, което се
сетите. Има приложение за телефон.

Twist
Осигурете си работно пространство без
разсейване, в което екипът ви ще може да
балансира между фокусираната работа и
продуктивните разговори.

Това е едно от най-добрите разширения за
Chrome за организиране на задачи, създаване
на мисловни карти, видео чат и много други
екстри, които може да използвате.

TM

https://www.lifehack.bg/masterhack
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Седмична прогноза, когато не си мотивиран

П В С Ч П С Н

П В С Ч П С Н

Седмична прогноза, когато си мотивиран

© LIFEHACK™ · Copyright 2009 - 2022 · Всички права запазени · Lifehack Media Group LTD
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Идеи, ресурси, инструменти

Как да мотивирате хората да вършат много
по-добра работа за вас [моделът SCARF]

Работеща формула за делегиране на проекти
и задачи [CHECKLIST + инфографика]

Как да вземате много по-добри решения в 
инфарктни ситуации като пехотинците

© LIFEHACK™ · Copyright 2009 - 2022 · Всички права запазени · Lifehack Media Group LTD
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TM

Ако
се опиташ
да носиш
всичките си
задачи на
собствения
си гръб, те
в крайна
сметка ще
те смажат.
– Джордж Патън

https://www.lifehack.bg/
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Todoist
Приложението се ползва от милиони хора – на
десктоп, iPhone, iPad, Android, Chrome, Outlook и
много други. Най-доброто е за съставяне на
списък със задачи и управлението им онлайн.

One Tab
С това разширение за Chrome ще
намалите натоварването на браузъра и ще
работите в него много по-продуктивно като
подредите отворените си табове.

Vitamin R
Това е малко по-различен инструмент,
който ще ви създаде оптималните условия
за работа, без да ви пречи разсейването.
Ако сте на MAC ще ви хареса.

Unseen for Messenger
С това разширение за Chrome ще
премахнете функцията Seen в Messenger и
така приятелите ви няма да виждат дали
сте прочели или не съобщението им.

Noisli Extension Manager Workona
Това приложение ще ви помогне да се
фокусирате като ви осигури звуци, създаващи
перфектната атмосфера за работа и релакс.

Това разширение за Chrome е едно от любимите
ни, защото дава възможност много бързо и
лесно да се управляват останалите разширения
- включвате и изключвате само с един клик.

Getstack GoGo Productivity
Браузър изцяло съобразен с продуктивната
работа с онлайн приложения и социални мрежи.
Чрез него ще управлявате любимите си уеб
услуги от едно единствено място.

Awesome Screenshot
Разширение за Chrome, което дава всичко
необходимо за снимане на екрана +
инструменти за отбелязване и анотации
върху скрийншотите.

Tick Tick
Това е един от най-удобните
инструменти за фокусирана работа и
управление на списъци със задачи.

Focus 45
Едно кликване и получавате 45 минути работа
без разсейване. Ако не можете да избягате от
любимите си сайтове, но имате работа за
вършене Фокус 45 е тук, за да ви спаси.

Генератор на амбиент музика, напомняне за
пиене на вода и таймер. Всичко това в едно
разширение за Chrome, което ще ви помогне да
останете фокусирани докато работите.

Kill News Feed
Това е любимият ни инструмент за
фокусирана работа. Той спира новинарския
поток на Фейсбук и оставя само важните неща
- съобщения и нотификации!

Това е инструмент за отдалечена
колаборация, осигурявайки продуктивна среда
за работа в екип и управление на файлове и
документи. Има и разширение за Chrome.

TM

https://www.lifehack.bg/productivity/

Фокус, концентрация, продуктивност

© LIFEHACK™ · Copyright 2009 - 2022 · Всички права запазени · Lifehack Media Group LTD
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Психология

Детайли

Фундаменти

приложения, списъци

сън, рутина, околна среда

способността да казваш не, твоите граници

нива на
високата
продуктивност

3те

MasterHack

© LIFEHACK™ · Copyright 2009 - 2022 · Всички права запазени · Lifehack Media Group LTD
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Идеи, ресурси, инструменти

Как да постигнете свръх продуктивност:
личен опит, методики и инструменти

Как от хиляди възможности да откриеш тази,
която да ти носи най-голяма полза

Фокусирай се върху създаването на системи,
а не върху поставянето на цели

© LIFEHACK™ · Copyright 2009 - 2022 · Всички права запазени · Lifehack Media Group LTD
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Премахнете
всяка дейност,
която използва
от вашите
ресурси, но
не ви генерира
стойност!
– Muda, японска философия

https://www.lifehack.bg/
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Todoist
Приложението се ползва от милиони хора – на
десктоп, iPhone, iPad, Android, Chrome, Outlook и
много други. Най-доброто е за съставяне на
списък със задачи и управлението им онлайн.

Google Docs
Цялостен офис пакет, който може да използвате
онлайн и то безплатно. Има и 15 GB памет, в
която да съхранявате файловете си

pCloud
Що се отнася до облачна услуга за съхраняване
на данни, това е нашия избор. Файловете ви ще
са достъпни от всяка точка и устройство.

And.co Excalidraw Google Keep
Умен, безпроблемен инструмент за
фрийлансъри, създаден за управление и
растеж на вашата работа и бизнес.

Това е виртуална бяла дъска, която ще ви
позволи да си скицирате диаграми, мисловни
карти и процеси. Работи се изключително
удобно, има и експорт на файловете.

Convertio Unlimited Email Tracker
Това е нашия избор, когато ни се налага да
конвертираме бързо и лесно всякакви файлове
в друг формат. Инструментът работи онлайн, а
за удобство има и разширение за Chrome.

Whimsical
Комуникирайте визуално със скоростта на
мисълта! С други думи: това е нашия избор,
когато искаме да начертаем план, процес или
друга схема за работата и бизнеса ни.

Reminders
Удобно разширение за Chrome, с което ще си
създавате напомняния за важните неща от
работния ден или ежедневието си.

Задължителен инструмент в нашата работа.
Чрез него проследяваме дали са отворили
имейлите, които изпращаме през Gmail. Следи
и колко пъти е кликвано и отворено писмото.

Rx-resume
Безплатен инструмент, чрез който ще може да си
направите атрактивна автобиография. Просто
попълнете данните си и си изтеглете CV-то.

Google Keep е безплатен начин да съхраните
размислите, идеите си на телефон, таблет
или компютър, а когато ви потрябват ги
откривате лесно и бързо.

TM

https://www.lifehack.bg/happy/

Airtable

TypeForm
Това е любимият ни инструмент за създаване на
анкети. Има темплейти, снимки, видеа, иконки. И
всичко е направено така професионално, че
хората с готовност дават нужните ви данни.

Ексел на стероиди! Може да правите с това
чудо абсолютно всичко, което касае планиране
и организиране на всякакви бази данни.

Документи, таблици, файлове, мейли, кариера

© LIFEHACK™ · Copyright 2009 - 2022 · Всички права запазени · Lifehack Media Group LTD
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TM

ЕнергияЕнергия

Есенциализъм

Елиминирай

Дисциплината да
преследваш по-малко, за
да получиш повече!

Проучи
Изпълни

© LIFEHACK™ · Copyright 2009 - 2022 · Всички права запазени · Lifehack Media Group LTD
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Идеи, ресурси, инструменти

Моята система за автоматично споделяне
на съдържание [Видео + Инструменти]

10 от най-добрите инструменти за работа с
PDF файлове на едно място [FREE]

Pomodoro: супер метод за продуктивност и
управление на времето + инструменти!

© LIFEHACK™ · Copyright 2009 - 2022 · Всички права запазени · Lifehack Media Group LTD
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1. На всеки 20 минути повдигни
погледа си и се фокусирай върху

нещо по-далечно за 20 сек.

6. Избери да работиш на един основен
монитор и го постави извън обсега на

ръцете си, така че да ти е удобно да
виждаш и работиш спрямо позицията

на клавиатурата и тялото.

7. Регулирай височината, така че
горната част на видимата област

да е право пред очите ти.

8. Повдигни или свали височината
на бюрото, докато не почувстваш

облекчение в раменете си.

9. Дръж нещата, които често използваш
близо до себе си. Ако имаш проблеми с

врата или рамената, избягвай да
използваш лаптоп на коленете си.

Използваш и втори монитор?
Нагласи го така, че да минимизираш

движението на главата
хоризонтално или вертикално.

Фокусирай се върху движението на
очите, вместо на главата.

2. Само 2/3 от предмишниците ти
трябва да са на масата или бюрото

и лактите да са отпуснати.

3. Седни така, че стомахът да е
близо до бюрото, а част от

предмишниците ти да са
подпрени на него.

4. Бедрата ти трябва да са
малко по-високо от колената, а

облегалката да е прилепнала
плътно на гърба.

5.Остави разстояние от 2-3
пръста между задната страна на

колената ти и стола.

1

6

7

8
910

2
3

4

5

10. Движи предмишницата, а не китката,
когато работиш с мишката. Дръж мишката
близо до клавиатурата. Ако имаш по-широки
рамене, вземи си по-широка клавиатура

11. За бюрата, на които можеш да
работиш прав (standing desks)
периодично променяй позицията
си. Ако усетиш напрежение в
кръста и бедрата, вземи си
почивка и поседни.

11

Как да работиш
правилно на бюро

https://www.lifehack.bg/
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Добрата
реклама се
пише от един
човек за друг.
Ако е насочена
към милиони,
то вероятно
няма да
постигне
нищо!
– Фейрфах Кон

https://www.lifehack.bg/
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Писане и копирайтинг

Todoist
Приложението се ползва от милиони хора – на
десктоп, iPhone, iPad, Android, Chrome, Outlook и
много други. Най-доброто е за съставяне на
списък със задачи и управлението им онлайн.

WriPe
Това е един от любимите ни онлайн
бележници, в който може да си съхранявате не
само обикновени бележки, но и снипети код.

W Lifehack.bg Editor
Това е нашият текстов редактор за писане на
постове за социалните мрежи и за най-различни
други текстове. Има огромен набор от
инструменти за форматиране.

Love PDF NoteJoy Pencilapp
Каквото и да ви трябва да правите с един
PDF документ, в този инструмент ще
намерите абсолютно всичко необходимо и
то напълно безплатно!

Това е един от най-добрите бележници, на който
може да попаднете. Много прилича на Evernote. В
него може да си правите отделни папки, в които да
си създавате различни дъски с информация.

Readium Glyphy
Това е най-добрия четец на електронни
книги в ePub формат. Чрез този инструмент
ще може да си ги четете в браузъра.

Zenpen
Имате нужда от минималистичен текстов
редактор, който да използвате директно в
браузъра си? Този ще ви свърши добра
работа. Има и брояч на думи.

Twobird
Пишете имейли, създавайте бележки, задавайте
напомняния и работете в колаборация на живо.
Всичко това събрано на едно място!

Fontjoy
За добрия копирайтинг не е важен само текстът,
но и как изглежда той. С този инструмент ще
може да напаснете най-добрата типография.

Когато пишете и имате нужда от специални
знаци, които не са част от стандартните
емотикони, тази услуга ще ви хареса.

dynalist.io
Приложение, което ще ви помогне да
подредите брилянтните си идеи за нови
текстове, постове, планове или задачи.

Това е една от най-удобните и
продуктивни среди за писане на текстове и
то директно в браузъра.

TM

https://www.lifehack.bg/copywriting/

Това от любимите ни разширения за Chrome, 
което ползваме да пишем без разсейване 
текстове и бележки, директно в браузъра. 
Бележките се пазят при отваряне.

Writty
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Идеи, ресурси, инструменти

Как създавам съдържанието в lifehack:
моята система, инструменти и шаблони

Приложен курс по Копирайтинг: как да
пишеш текст за повече трафик и продажби

17 трика на гения в рекламата Клод Хопкинс,
които ще увеличат продажбите ти!
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Най-голямото
предизвикателство
след постигането
на успех е да си
държиш устата
затворена
за него!
– Чарли Мънгър
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Срещи, стрийминг, видео, отдалечен достъп

Todoist
Приложението се ползва от милиони хора – на
десктоп, iPhone, iPad, Android, Chrome, Outlook и
много други. Най-доброто е за съставяне на
списък със задачи и управлението им онлайн.

Google Hangouts
Това е един от най-лесните за използване
инструменти за отдалечени разговори, в които
може да си пращате снимки, файлове, дори да
поканите група от хора на видео разговор.

Glip
Приложение за колаборация, което включва
съобщения, групов видео чат и управление на
задачи. Може да си го ползвате и индивидуално
за вашите лични дейности.

Loom
Записване на екрана и споделянето на
видео файловете след това. Идеален е за
презентации, помощ на колега или клиент,
както и за направата на видео курсове.

Worldtimebuddy Skype Meeting Calendly
Този инструмент ще ви помогне много ако
работите с хора, които са от други държави и
искате да следите часовите зони.

Уеб базирана версия на Скайп, която ще ви
помогне да използвате профила си там, без да
инсталирате нищо. Добро решение ако не можете
да слагате програми на служебния си компютър.

Facebook Workplace Quip
Това е Фейсбук за бизнес - чудесно решение за
работа в екип, включващо създаването на групи,
чатове, видео обаждания и изобщо всичко
необходимо за вътрешна социална мрежа.

Zoom
Безплатни видео разговори с други хора.
Характерното тук е, че инструментът е супер
популярен и се използва много лесно. Става
и за стрийминг във Фейсбук Live.

Stream Yard
Това е един от най-качествените инструменти за
Live стрийминг директно през браузъра и
споделяне на екрана. Стриймва директно от
Facebook, YouTube, LinkedIn и други.

Инструментът е подобен на Any Desk като ви
осигурява отдалечен достъп до друго устройство,
без да се налага да сте физически до него.

Quip ще ви помогне да управлявате много по-
продуктивно документите си. В него ще може да
пишете, да разглеждате таблици, да чатите с
колеги. Супер удобно за писане.

AnyDesk
Това е любимият ни инструмент за отдалечен
достъп до други компютри. Може да се свържете с
компютъра на приятел или колега, да влезете в
него и да си свършите сигурно работата.

Чудесно решение ако работата или бизнесът
ви са свързани със запазването на час от
клиенти. Може да се интегрира в сайта ви, от
където хората да си запазват час.

TM

https://www.lifehack.bg/masterhack

Chrome Remote Desktop
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12-те
основни
човешки
архетипа
Използвай ги в твоята
комуникация и маркетинг!
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Идеи, ресурси, инструменти

Как да манипулираш информацията в своя
полза – в бизнеса и в живота [техники]

Инструментите за убеждаване на Аристотел –
основата, с която ще подобрите всичко!

16 ментални модела, с които можеш да
накараш света да заработи за теб

© LIFEHACK™ · Copyright 2009 - 2022 · Всички права запазени · Lifehack Media Group LTD

https://www.lifehack.bg/masterhack/manipulirane-na-informacia/
https://www.lifehack.bg/masterhack/aristotel/
https://www.lifehack.bg/masterhack/mislovni-modeli/


TM

Помнете:
червеят
трябва
да се
услажда
на рибата,
НЕ на
рибаря!
– Хелмут Тома
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Маркетинг и реклама

Todoist
Приложението се ползва от милиони хора – на
десктоп, iPhone, iPad, Android, Chrome, Outlook и
много други. Най-доброто е за съставяне на
списък със задачи и управлението им онлайн.

HubSpot CRM
Софтуер за маркетинг, продажби и много
други инструменти, които помагат на бизнеса
да расте. Ние използваме тази система за
управление на абонатите ни.

Buffer
Това е един от най-добрите инструменти за
отложено споделяне на съдържание за
социалните мрежи. Ползвали сме почти всички,
но с този ни е най-бързо и удобно.

LH Emoji
Това е друг наш инструмент, чрез който ще
обогатите постовете си в социалните мрежи с
емотикони. Характерно за него е супер
лесната и бърза работа.

Hootsuite Web for Instagram GetSiteControl
Това е другият ни любим инструмент за
отложено споделяне на постове в социалките.
Характерно за него е супер удобният редактор на
постове, който работи и за Инстаграм.

Това е разширение за Chrome, чрез което
супер лесно ще може да качвате снимки в
Инстаграм и да разглеждате профила си
там като през телефон.

SiteKit MailerLite
SiteKit ще ви помогне по-бързо да увеличите
имейл абонатите си или пък да рекламирате в
самия сайт чрез топ бар ленти, изскачащи
прозорци и други. Има безплатен план.

Feedly
Използваме го от години, за да организираме
източниците си на информация по категории.
Незаменим помощник, който ни помага да сме
в крак с най-новото в нета.

Adoric
Услугата предоставя най-различни инструменти
за промотиране на съдържание в самия сайт,
както и дисплей реклама в него. В това число
отзиви, PopUp, слайдери, банери и т.н.

Tawk.to
Това е едно от най-добрите и безплатни
решения за поставяне на live чат в сайт, чрез
който да предоставите обслужване на
клиентите или читателите си.

Това е една от най-добрите и лесни за
използване услуги за имейл маркетинг. Работи
се изключително лесно.

Social Insider
Използваме го, за да следим постовете на
конкуренцията във Фейсбук и Инстаграм.
Предоставя ни данни и за това кое работи и
кое не на нашата Фейсбук страница.

Ако търсите услуга за супер дисплей реклама в
сайта си като PopUp прозорци, банери, форми за
абонамент и т.н., то това е едно от най-добрите
решения, които може да ползвате.

LH

TM

https://www.lifehack.bg/online-marketing/
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Мислим си, че клиентът иска...
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Идеи, ресурси, инструменти

Психология на неустоимите оферти: 33
тактики, с които ще печелите повече

82 трика на дигиталната психология за
влияние на онлайн потребителите

Ако искате да продавате повече, изберете
най-добрата бизнес стратегия - JTBD
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Има художници,
които превръщат
слънцето в жълто
петно, но има и
такива, които
чрез изкуството
превръщат
жълтото петно
в слънце.
– Пабло Пикасо
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Видео, звук, снимки, изображения

Todoist
Приложението се ползва от милиони хора – на
десктоп, iPhone, iPad, Android, Chrome, Outlook и
много други. Най-доброто е за съставяне на
списък със задачи и управлението им онлайн.

Flat Icon
Това е най-голямата безплатна база данни с
иконки във формати PNG, SVG, EPS, PSD,
които може да използвате за абсолютно
всичко, което касае визия.

Lumen 5
За бързо и лесно създаване на впечатляващи
видео клипове от вече съществуващо
съдържание или чрез вградените шаблони.

Figma
Figma започва да измества гигантите при
графичния дизайн, предоставяйки уникално
удобна среда за създаване на визии от
всякакво естество. И е безплатна!

Social Video Downloader Pablo Greenshot
Разширение за Chrome, чрез което много
лесно ще може да сваляте видеата от
Фейсбук. Бутоните за теглене ще се
появят под конкретното видео.

Това е супер лесен и бърз начин за
създаване на изображения с цитати за
постове в социалните мрежи.

Inkscape GifCap
Това е професионален графичен софтуер за
работа с векторни файлове. Напълно безплатна
алтернатива на Корел. Притежава огромен
набор от възможности.

icons 8 / Music
Това е огромна колекция от музика и звуци,
които може да си изтеглите безплатно и да
използвате в следващото си видео.

Crello
Това е един от най-лесните за използване и в
същото време богат на готови шаблони
онлайн редактор за изображения.

Canva
Canva е нещо като Photoshop за социални мрежи.
Чрез този инструмент ще може да създавате
визии за абсолютно всичко - от банери до
автобиография. Дори корица за книга.

С този инструмент ще снимате екрана и
след това ще превръщате видеото в GIF
анимация, която да качите в сайта си или
да споделите в социалките.

2conv
С тази безплатна услуга ще конвертирате
видео клипове от YouTube в различни формати,
включително и в аудио, само с един клик.

Любимият ни десктоп софтуер за снимане на
екрана и анотации към скрийншотовете.
Разполага с огромен набор от функции,
включително и замъгляване.
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Така се прави
лош разказ с
фокус върху
продукта!

Не го прави!
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Идеи, ресурси, инструменти

25 професионални трика за създаване на
магнетични WEB изображения!

13 закона на когнитивната психология, с
които ще накарате хората да действат

8 професионални техники, с които ще
насочвате очите им, накъдето си поискате
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Когато
един човек
иска да стигне,
за където се е
запътил, следва
един път, а не
броди по много.
Иначе не пътува,
а скита!

– Сенека
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Нови умения, информация и учене

Todoist
Приложението се ползва от милиони хора – на
десктоп, iPhone, iPad, Android, Chrome, Outlook и
много други. Най-доброто е за съставяне на
списък със задачи и управлението им онлайн.

Zest
Това е любимата ни услуга за следене на най-
новото по темите, от които се интересуваме.
Задавате си интересите и след това има
вероятност да не излезете с часове!

Canva Academy
В дизайнерската академия на Canva ще
научите не само как да вземете максимално от
техния инструмент, но и основни и много
важни дизайнерски принципи и умения!

Refind
Refind е много подобен на Zest, но през него
следим и учим от по-различни източници. И
тук задавате интереси и сте в крак с най-
доброто по желаната тема.

Skill Share Udemy StackSkills
Това е платформа за онлайн курсове, в
която ще намерите обучения по най-
различни теми от живота и бизнеса.

Udemy е може би най-популярната платформа в
света за онлайн обучения. В нея ще намерите
всичко. Има безплатни и платени курсове.

Coursera Code Academy
Тази платформа също е сред най-
популярните места, в които може да
намерите нужните знания под формата на
видео онлайн курсове.

В обучителната секция на LinkedIn ще
намерите доста безплатни курсове и то с
изключително успели личности.

LinkedIn Academy Ted ed MasterHack

Тази платформа е малко по-специфична, тъй
като е насочена към по-тясна група от хора.
Тя е за всеки, който иска да научи някой от
популярните програмни езици.

В тази специална секция на TED ще
намерите страхотни обучителни видеа, които
ще ви покажат супер интересни неща!

Envanto Tuts
Това е обучителната секция на
гиганта Envanto, в която ще намерите
не само курсове, но и ръководства и
супер полезни материали и ресурси.

Това е платформа с курсове за дигитален
маркетинг. Купували сме от там няколко и
качеството определено е високо!

Мастърхак е платформата, която събира в
себе си специално подбрано и създадено от
екипа на lifehack.bg премиум съдържание под
формата на практически ръководства.

TM
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Йерархия на желанията
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Идеи, ресурси, инструменти

Как да откривате качествено знание в
океана от безполезна информация

Как да научиш всичко, което си поискаш
и никога да не го забравиш [част 1]

Надградено учене – извличай нови умения
и полезна информация от мозъка си
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https://www.lifehack.bg/masterhack/kak-da-uchim/
https://www.lifehack.bg/psychology/efektivno-uchene/
https://www.lifehack.bg/masterhack/postigai-poveche/


Сутрин
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00ч

Следобяд Вечер

Дневни работни интервали
За по-добра ефективност раздели работните си дни на отделни времеви
интервали по теми (администрация, маркетинг, клиенти, мейли и т.н.)



Животът и Бизнесът са сложни. Мастърхак ги прави по-лесни
Премиум съдържание и ресурси на стойност хиляди - само за 1 лев / ден

Влез в клуба →

https://www.lifehack.bg/club/?utm_medium=free_pdf&utm_source=last_linkpage_link
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