Профил на
ДриймърсДу

За ДриймърсДу
Основана през 2006 г., DreamersDo е първата компания за коучинг по организационно
лидерство за изпълнителни директори в България и е водещият доставчик на услуги за
организационно лидерство за управители и техните компании. Имаме доказани резултати
с едни от най-добрите управители на пазара в това да придвижат компаниите си на
следващото ниво, да изградят устойчив печеливш ръст и да са лидери в своите индустрии.
Съзнателно избираме да партнираме с организации, които се стремят да превръщат
визията си в реалност и със своите продукти и услуги и начин на работа трансформират
средата и цялостното качество на живот в България. Сред нашите клиенти са:

Организационната експертиза на DreamersDo – от извора на практици от световна класа
За да достигнем до нашата уникална организационна експертиза през последните
12 г., целенасочено и избирателно сме инвестирали в най-съвременните човешки и
организационни “технологии”, които са открити от света.
Основният източник на нашата експертиза са водещи организационни практици от
Силициевата долина и Масачузетския технологичен институт (MIT) и имаме задълбочена
собствена вътрешна програма за проучвания и развитие, която цели да интегрира тази
експертиза в услугите ни, за да може DreamersDo да бъде ресурс за нашите клиенти:
1. Да доставят те изключителна стойност на своите клиенти.
2. Да постигат устойив печеливш ръст.
3. Да водят чрез лидерство от ново поколение, което вдъхновява - с ум, сърце и воля.
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Къде са позиционирани ДриймърсДу услугите, за
да носят бизнес резултати в реално време?
СЛУЖИ НА БИЗНЕС
РЕЗУЛТАТИТЕ
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Фигура: Как услугите на ДриймърсДу допринасят за постигане на реални резултати в реално време.

* Бил Джордж е преподавател в бизнес училището на “Харвард” и е бивш изпълнителен директор на

“Медтроник” - компания, постигнала скок в пазарната си капатализация от 1,1 милиарда на 60 милиарда,
отбелязвайки среден годишен ръст от 35% за 11 г.
Робърт Дилтс е един от водещите практици в сферата на личностното, екипното и организационното
лидерство. Той е работил с компании като Apple Computer, Microsoft, Hewlett-Packard, IBM, Bank of America,
Salomon, Ernst & 14 Young и т. н.
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“Успехът зависи от постоянството на лидерите, от фокуса и реализацията на целите
и най-вече от съвършените продукти и услуги.”
Мег Уитман, бивш президент и изпълнителен директор на HP Enterprise

Защо ДриймърсДу може да бъде ресурс за Вас като лидер
и Вашата организация?
Катализираме фокуса и реализацията в стратегически “акупунктурни”
точки на Вашия бизнес както никога преди
В DreamersDo сме верни на 12-годишната ни неотклонна отдаденост да предоставяме на
управители и техните компании върхови решения за организационен фокус и реализация,
които целят да катализират растежа им в едни от най-динамичните пазари.

ЛАЗЕРЕН
ФОКУС

ВИСОКОПРОИЗВОДИТЕЛНА
РЕАЛИЗАЦИЯ

Щастливи сме, че от 2017 г. добавяме и Разговорната интелигентност® (C-IQ) към
портфолиото ни. Защо тя е важна за всеки бизнес? Според нас ежедневните и стратегическите
разговори са основният инструмент на собствениците, управителите и мениджърите
на всички нива да постигат резултати чрез хора. Затова Разговорната интелигентност®
добавя безпрецедентна скорост и качество към процеса на фокусиране и на реализация
на целите във всяка компания и постигане на желаните резултати и растеж.
През 2016 г. Джудит Е. Глейзър, създателка на Разговорната интелигентност®, я направи
достъпна експертиза като сертифицира по C-IQ първата пионерска група от 250
професионални коуча, сред които и Ирина Горялова, които от 2017 г. са оторизирани да
използват C-IQ инструментариума в целия свят. Джудит е сред най-иновативните консултати
в световен мащаб и коуч на изпълнителни директори на “Fortune 500” компании. От 2006 г.
е сред Топ 10 консултанта в света в класацията Excellence Top 100 Consultants и Топ 100 на
водещите умове в лидерството.
Верни на пионерския ни дух, DreamersDo първи въвеждаме Разговорната
интелигентност® на българския пазар.
C-IQ ни позволява да подкрепяме организациите като работим не само на нивото на
изпълнителния директор и управленския екип, а и със стратегически “акупунктурни точки”,
за да катализираме постигането на резултати по начин, адекватен на експоненциално
ускоряващата се промяна в Индустрия 4.0.
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Как самите ние сме ролеви модели за стремежа към
устойчивост и съвършенство в бизнеса и по-широката
среда в България?
Ето някои примери:
2010 | Добра клиентска практика на световно ниво за организационно лидерство с
подход “отвътре-навън”
Като резултат от съвместната работа на компанията за управление на вземания
EOS Matrix (дъщерна на германската EOS Group) и DreamersDo тяхната добра
практика бе избрана заедно с тези на още 22 организации по света, сред които
NASA (САЩ), SAP (Германия), the BBC (Великобритания), UNIIQA (Сърбия), Ramada
hotel (Коста Рика), PepsiCo (Португалия), Nordea Bank (Естония), T-Mobile (Европа) и
др. и бе публикувана в “Световния бизнес наръчник за успешното приложение на
коучинга в организациите”.
Тя бе призната заради стратегическото използване на коучинга по организационно
лидерство и за лидерския подход “отвътре-навън” на изпълнителния директор и
управленския екип за постигане на устойчиви резултати.
2010 | Визията “мениджърите 2020”
Ирина Горялова и Петър Горялов сложиха началото на разговора за бъдещето
на мениджмънта в България с визионерската си статия “Мениджърите 2020: От
оцеляване, през възстановяване към просперитет”, публикувана в сп. „Мениджър“
през 2010 г. С нея те утвърдиха ключовата роля на изпълнителните директори и
собствениците на бизнес като “двигатели на икономиката” и аргументираха защо
е важно да има ясна визия за бъдещето и да се предприемат конкретни стъпки,
за да стане България по-добро място за живот. Статията вдъхнови едноименната
рубрика в списанието. През цялата 2010 г. над 21 управители, световни имена от
бизнеса и лидерството представиха в нея своите възгледи.

2011 | Световна награда за лидерство и принос към коучинг индустрията
През 2011 г. в Лас Вегас Ирина и Петър Горялови, партньори в DreamersDo, бяха
удостоени с едно от двете най-големи отличия в световната коучинг индустрия
- Наградата на президента на Международната коуч федерация (ICF) за своето
лидерство и принос към коучинга и ICF в България. Визията им бе да поставят
нововъзникващата коучинг професия в България на световно ниво, за да даде
тя възможно най-голяма добавена стойност на бизнеса, здравеопазването,
образованието и да подкрепи просперитета на страната в идните 20-30 г.

2013 | Дръзката ни визия за България - хъб за лидери от световна класа
През 2013 г. Ирина и Петър споделиха своята визия за нуждата от лидерство от ново
поколение и за това как България може да се превърне в хъб за лидери от световна
класа. Те направиха това в интервю-профил, озаглавено “Shaping Bulgaria”, за
корицата на Coaching at Work - най-авторитетното списание в коучинг индустрията,
публикувано във Великобритания и разпространявано в цял свят.
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Ирина Горялова
Ирина е пионер в коучинг индустрията в България. Тя е коуч по организационно
лидерство за изпълнителни директори и управляващ партньор в DreamersDo
(вижте още на предходната страница).
През последните 10 г. тя е подкрепяла управители да променят първо разговора
със себе си, след това с управленските и разширените си екипи, с ключови
заинтересовани страни и с клиентите, за да направят големи организационни
промени, да въвлекат своите партньори и клиенти да играят голямата игра на
пазара, докато постигат устойчиви резултати. Тя е партнирала с изпълнителни
директори на компании с големина от 2 до 2500 служители - лидери в
разнообразни индустрии, сред които финансовата, инфраструктурната,
медийната, рекламната, автомобилната, петролната, стоматологичната,
фармацевтичната и енергийната.

irinag@dreamersdo.net
Мобилен: +359/ 887 567 033

През 2008 г. тя се сертифицира като професионален коуч в The Academy
of Coaching & NLP в Сан Франциско в 120-часова ACSTH сертификационна
програма, акредитирана от ICF и е сред първите няколко сертифицирани
професионални коуча в България. Същата година Ирина съосновава и 6 г.
безвъзмездно е работила като Директор “Комуникации” на ICF Bulgaria, местното
представителство на Международната коуч федерация (ICF) – водещата
организация на професионални коучове в света. Тя е създател и на интернет
страницата на ICF Bulgaria - източник на безпристрастна информация за
професионалния коучинг и за коучове, и за клиентите, търсещи тези услуги.
Ирина е първият C-IQ сертифициран коуч в България. През 2016 г. по време на
пионерската сертификационна програма тя бе поканена от Джудит Е. Глейзър
да бъде в нейния “екип-мечта” за разпространение на C-IQ и да е сред 30- те
фасилитатора в света. Тя фасилитира група от 9 професионални коуча от
САЩ, Канада, Филипините, Великобритания и Белгия, с цел задълбочаване на
опитността и разбирането на приложението на C-IQ.
От 2008 г. тя е редовен автор по темата за организационно лидерство във
водещото българско бизнес списание - “Мениджър”. С личната благословия
на Стивън Кови е превела на български език най-значимия му труд за
организационно лидерство “Осмият навик: От ефективност към съвършенство”.
Предишен опит
Ирина има богат 10-годишен опит в работата с политически, военни и бизнес
лидери в ключови точки от комуникационния процес - от задълбочената
вътрешноорганизационна подготовка до публичната комуникация на
посланието. Като дипломатически кореспондент в най-тиражния за времето си
вестник в България - “Дневен Труд”, за 6 г. тя е интервюирала десетки български
министри и високопоставени европейски и американски политици, дипломати,
най-висши военни и други високопоставени лица. Сред тях са сенатор Джон
Макейн, бивш кандидат за президент на САЩ, и Стив Форбс, главен редактор и
собственик на списанието Forbes.

С гордост съм част от
пионерската група от 250
професионални коуча в
света, които за първи път
са сертифицирани лично от
Джудит Е. Глейзър да прилагат
Conversational Intelligence®
и са напълно подготвени да
предоставят обучение, коучинг,
фасилитация и консултантска
“пътна карта”, за да Ви подкрепят
да посрещнете възможностите
пред Вашата организация и
бизнес.

По-късно като управител за България на британската компания за маркетингови
комуникации Cook Communications, тя развива офиса ѝ на българския пазар. А
като директор по връзки с обществеността там е ръководила комуникациите
в България на компании като Rolls-Royce, Finmeccanica, Saab и други по някои
от най-сложните мултимилионни национални търгове в сферата на отбраната,
включително този за придобиването на изстребители за българските ВВС.
Благодарение на този опит Ирина има задълбочено разбиране за фината
организационна и човешка динамика в комуникацията при сделки с висок залог
и засилен обществен интерес, в които са въвлечени множество заинтересовани
страни.
В личния си живот Ирина се стреми да внесе повече осъзнатост в ежедневните
моменти с най-близките й хора, които най-много я поддържат, провокират и
вдъхновяват - съпругът й Петър и двете им деца Георги и Елеонора.
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Петър Горялов
Петър е предприемач и пионер в коучинг индустрията в България.
Той е коуч по организационно лидерство за изпълнителни директори
от 2006 г., когато основава DreamersDo – водещ доставчик на услуги
за организационно лидерство и първата компания за коучинг по
организационно лидерство за изпълнителни директори в България.
През последните 12 г. Петър е партнирал с управители и техните екипи
в компании - лидери във финансовия, инфраструктурния, медийния,
рекламния, химическия, ритейл, стоматологичния, фармацевтичния и
енергийния сектор да се справят с пазарните предизвикателства и да водят
своите индустрии напред.
През 2008 г. Петър съосновава и безвъзмездно служи в продължение на 6
поредни години като председател на ICF Bulgaria - местното представителство
на Международната коуч федерация (International Coach Federation - ICF),
която е водещата и най-голяма организация на професионалните коучове
в света. По време на неговото председателство ICF Bulgaria се установи и
разрастна и на Световната конференция на ICF в Лондон през 2012 г. спечели
Breaking Barriers ICF Chapter Award за съвместната си българо-австралийска
коучинг инициатива, която проведе с австралийското ICF представителство.
peterg@dreamersdo.net
Мобилен: +359/ 885 552 730

През 2006 г. той се сертифицира като професионален коуч в The Academy
of Coaching & NLP в Сан Франциско в 120-часова ACSTH сертификационна
програма, акредитирана от ICF и е сред първите няколко сертифицирани
професионални коуча в България.
Той е редовен автор в сп. “Мениджър” и често е интервюиран по теми като
организационно лидерство от водещите печатни и тв медии у нас.
Предишен опит
Петър е ръководил пионерски ИТ проекти за въвеждане на иновативни
технологии на българския пазар в продължение на 8 последователни години.
Заемал е висши ръководни позиции в ИТ лидери като HP, Compaq и ACTSoft един от първите дистрибутори на Microsoft у нас. Като търговски мениджър е
разработил пазара за интел сървъри на HP у нас, а като мениджър “Партньори” е
отговарял за приходите за България от продажби чрез партньорската мрежа на
компанията.
През 2004 г. е удостоен от Карли Фиорина, изпълнителен директор на HP
тогава, с The Best of the Best Excellence Award за търговски мениджъри на HP
по света за неговото “лидерство и значим принос за компанията”.
В Compaq е ръководил сливането с Hewlett Packard Bulgaria като част от
глобалното сливане на двете компании - най-голямото в ИТ индустрията по
това време. В ACTSoft е разработил първия Microsoft ОЕМ канал в България
през 1998 г.
Благодарение на този опит Петър има задълбочено разбиране за фината
организационна динамика, особено при пионерски предприемачески
начинания и въвеждане на иновативни проекти на пазара при процеси на
сливане и придобиване и постоянни пазарни промени.
Петър има магистърска степен по Индустриален мениджмънт в ТУ–София.
В личния си живот Петър се стреми да живее същите принципи, които
практикува със своите клиенти, и има страст да създава запомнящи се
преживявания със своята съпруга Ирина и двете им прекрасни деца Георги и
Елеонора.
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МИСИЯ НА DREAMERSDO
Мисията на DreamersDo е да създаваме условия управители,
собственици и техните организации да реализират своята
визия с лекота за един по-добър свят и
да постигат “троен бизнес резултат”:
1. Да доставят изключителна стойност на своите клиенти
2. Да постигат устойчив печеливш ръст
3. Да водят чрез лидерство от ново поколение, което
вдъхновява - с ум, сърце и воля
Правим това като подкрепяме управителите, собствениците и
техните екипи да увеличат качеството на взимане на решения
и качеството на разговорите.
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