Петър Горялов
Петър е коуч по лидерство за
изпълнителни директори и работи
в партньорство с изпълнителните
директори и техните екипи да се
фокусират и реализират своите
цели „извън зоната на комфорт” при
динамични промени в посока устойчив
ръст.
Петър е сертифициран НЛП коуч
в 120-часова ACSTH програма в
The Academy of Coaching & NLP в
Сан Франциско, САЩ – институт,
акредитиран от Международната коуч
федерация.
Той е и сертифициран НЛП мастър и трейнър по трето
поколение НЛП в САЩ, има редица специализации в областта на
лидерството.
В 13-годишния си мениджърски опит Петър е постигал резултати
в условия на организационно преструктуриране и динамични
промени. Работил е по иновативни за българския пазар проекти в
компании-лидери във високотехнологичната индустрия в света като
HP, Compaq, Microsoft.
В HP е бил мениджър „Партньори” и е отговарял за търговската
квота за България. През 2004 г. е отличен с наградата "The best
of the Best” търговски мениджъри в света на HP за 2003 г. “за
неговото лидерство и значителен принос към компанията”. В
Compaq е отговарял за търговската квота и е ръководил заедно
с мениджъри от „Хюлет Пакард България” сливането на двете
компании в България. В HP разработва и отваря пазара на
Intel сървъри за бизнеса у нас. А в ACT Soft – един от първите
дистрибутори на Microsoft, изгражда за първи път в България
OEM канала на Microsoft през 1998 г. Завършил е индустриален
мениджмънт в Техническия университет – София.
Председател и съосновател на сдружението „Ай Си Еф България”
– българското представителство на Международната коуч
федерация (ICF).

Е-поща: peter.goryalov@icfbulgaria.org

Ирина Горялова
Ирина е коуч по лидерство за изпълнителни
директори и специализира в областта на
автентичното лидерство и комуникация. Тя има
опит в подкрепата на изпълнителния директор да
постига краткосрочни резултати и стратегически
цели чрез комуникация с хората в екипа си,
особено в цялостни процеси на организационна
промяна и при предизвикателни пазарни условия.
Ирина е сертифициран НЛП коуч в 120-часова ACSTH програма
в от The Academy of Coaching & NLP в Сан Франциско, САЩ –
институт, акредитиран от Международната коуч федерация. Заедно
с Петър създава и полага основите на първата коучинг компанията
DreamersDo от 2006 г., а официално постъпва на работа там в края
на 2007 г. Тя е сертифициран НЛП практик по трето поколение НЛП
в NLP University (САЩ). Има редица специализации в областта на
лидерството.
Ирина има 12-годишна практика в ключови точки от комуникационния
процес - в журналистиката, връзките с обществеността и реализация
на комуникационната стратегия за България на компании световни лидери в своите индустрии. Завършила е журналистика
с профил „Телевизия” и специалност „Международни отношения”
в СУ „Св. Климент Охридски”. Над 6 г. е била дипломатически
кореспондент в Международния отдел на в. „Дневен Труд”.
Интервюирала е десетки европейски и американски министри,
политици, военни, дипломати и високопоставени личности, сред
които бившият кандидат за президент на САЩ сенатор Джон Макейн
и изпълнителният директор на Forbes Inc. и главен редактор на
сп. „Форбс” Стив Форбс. Специализирала е международни отношения
и журналистика в университета Bradley в Илинойс, САЩ.
През 2005 г. става управител за България на британската агенция
за маркетингови комуникации Cook Communications, която стъпва
за първи път у нас. Отговаря за връзките с обществеността за
България на Rolls-Royce, Gripen (Saab), Finmeccanica и други, и за
установяването на агенцията на българския пазар.
Дипломант е на London School of Public Relations.
Автор е на първата коучинг рубрика в областта на лидерството в
бизнес пресата у нас – в сп. „Мениджър”.
Съосновател и директор „Комуникации” на „Ай Си Еф България”.
Е-поща: irina.goryalova@icfbulgaria.org

Коучовете по лидерство за изпълнителни директори Ирина Горялова и Петър Горялов са наградени

с най-високото отличие в коучинг индустрията ICF President’s Award - за приноса и лидерството им
в развитието на коучинга в България. Това стана на Годишната конференция на Международната
коуч федерация (International Coach Federation - ICF) на 26 септември 2011 г. в Лас Вегас, САЩ. „Има
толкова много коучове членове на Международната коуч федерация в света, които вършат невероятни неща
в техните местни общности. Толкова много животи са обогатени благодарение на тяхната работа. Петър
и Ирина изпъкват с техните забележителни постижения през последните няколко години.”, каза Ед Модел,
професионален сертифициран коуч и президент на ICF за 2011 г. на церемонията по награждаването.
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