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Крис създава PeopleSmart през 2001 г. Прекарала първата част на кариерата си
в ЧР, управлението и управлението на продажбите, се е научила да подхожда

към проблемите от гледната точка на клиента и се фокусира върху
предоставянето на изключително ниво на обслужване с отношение, 

насочено към решение. 
 

Последната й корпоративна роля е била Управляващ директор за Европа на
консултантската компания US HR и е отговаряла за изграждане на нов бизнес,

управление на европейските операции и развитие на печеливш бизнес. 
Със значителния си опит в глобалния мениджмънт Крис обича да работи с

мултикултурни организации за подобряване на ефективността на хората и на
бизнеса и да подпомага развитието на настоящи и бъдещи лидерски умения.
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Диляна започва като водещ на обучения в Австрийска 
тренинг фирма през 1993 г. Тя е мастърфасилитатор на Genos International. 

Партнира си с голяма мрежа от водещи европейски и световни консултантски и
обучителни фирми като консултант и лектор.

 
Като предприемач успешно е установила присъствието в страната на две международни

консултантски компании и основала своя. През 2017 заедно с партньорите си създава
Лидерските акселератори в отговор на потребността от нов формат за провокиране,

 знания и вдъхновение на иновативните лидери.
 
 Тя е реализирала проекти в 16 държави на три езика, помагайки на стотици

екипи и организации да работят по-целеустремено и хармонично, подобрявайки
организационните си системи и оползотворявайки потенциала на хората. В

последните години основната й работа е консултиране на висшите ръководители
за трансформация на организациите им в области като: мисия и визия, стратегия

и реализация на цели, организационна култура, организационни системи и
лидерство.

 
Автор е на множество публикации в управлението и лидерството и лектор на

конференции. Истинската й страст е необходимостта от съвременно лидерство и
организационни системи.

 
Диляна има докторска степен по управление и магистърска по макроикономика.

В 2019 получава отличието “The Inflexion European Entrepreneur of the Year”,
национален победител на The European Business Awards

Фасилитатор на:
Емоционално интелигентни 
организационни системи
и практики. 

ЛЕКТОРИ И ФАСИЛИТАТОРИ

Лидер на проекта
Лидерски акселератори
Управител Дочева и
партьори, лектор, автор,
консултант, фасилитатор.

Лектор на: 
Емоционалната интелигентност –
защо и как е императив в бизнеса
и лидерството   

Д-р Диляна Дочева

Крис Петер
ГИД на PeopleSmart,

лектор и председател на
конференции,

ментор, бизнес коуч,
фасилитатор, консултант

 Лектор на:
Управление на промяната с 

емоционална интелигентност

Фасилитатор на: 
Предприемаческо лидерство с 
емоционална интелигентност.

Експертни сфери: лидерско развитие на висши ръководители и лидери с
потенциал, фасилитиране на екипи, председателстване и лекторство на
конференции, работа с висши ръководители за подобряване на техните

работни отношения и външно въздействие в организацията, продажби и
преговори за търговски екипи, управление на представянето, коучинг и

менторинг, дизайн и провеждане на асесмънт центрове и центрове за развитие,
дизайн и провеждане тренинг модули за мениджърски умения, работа с между-

културни различия за подобряване на индивидуалните и екипни резултати.

https://www.linkedin.com/in/diliana-docheva-phd-3818675/
https://www.linkedin.com/in/chrispether/


Дейрик ръководи международния бизнес на GenosInternational -
 водещият доставчик на асесмънти и програми за развитие на емоционалната

интелигентност. Отговаря за над 1200 партньора в целия свят.
 

Има значителен опит на висши управленски позиции в корпорации и над 25
години опит от работа с мултинационални клиенти от цял свят, помагайки им да

получат най-доброто от всеки човек в своята организация. Прекара 18 години
като висш изпълнителен директор на подразделение на John Wiley & Sons и

достиг до изпълнителен вицепрезидент международен бизнес, 
отговарящ за глобалните операции в света.

 
Автор е на „Leadership Charisma“ и няколко други книги, подчертаващи

критичната роля на ангажирането на хората за постигането на бизнес успех.
Експертизата му е в подпомагането на клиенти и партньори да прилагат

решения, базирани на емоционалната интелигентност, които дават измерима
възвръщаемост на инвестициите. Акредитират и опитен учител на Search Inside
Yourself Mindful Leadership Program, разработена от Google, Дейрик е провеждал

програмата в цял свят с изключително позитивни отзиви.
 

Дейрик съчетава нагласата за решаване на проблем на инженера с надеждността
на опитен бизнесмен и способността да говори вдъхновено страстно

 за емоционалната интелигентност.

ЛЕКТОРИ И ФАСИЛИТАТОРИ

Дейрик МакКан

Ръководител на
международните
операции на Genos
International, лектор,
автор, консултант

Лектор на:
Да бъдеш по-харизматичен лидер – 
ролята на емоционалната интелигентност

Фасилитатор на:
Изграждане и управление 
на ефективна 
емоционална култура. 

Майкъл е учител за цял живот, прекарал десетилетия в тренинг и коучинг на
корпоративни лидери и техните екипи по целия свят за това как да общуват

добре и най-вече как да са емоционално интелигентни.
 

Майкъл е обучавал на уменията на емоционалната интелигентност
корпорациите във Великобритания 10г. преди публикуването на новаторския

световен бестселър на Даниел Голман „Емоционалната интелигентност“.
 Той е цитиран от Голман няколко пъти във втората му книга 

‘The Business Case For Emotional Intelligence’. Той е сертифициран да провежда
коучинг и да дава обратна връзка по асесмънтите за емоционална

интелигентност на Genos International. 
Той е Главен консултант в PeopleSmart.

 
Майкъл е автор на книги, лектор и разказвач на истории.

 Води своя подкаст серия, наречена „Героични пътешествия от криза до
трансформация“ (Heroic Journeys From Crisis To Transformation).

Той живее в Норфолк, Англия с партньорката си Керин и двата им Йоркширски
териера. Сред любимите му неща са крикета, футбола, музиката и готварството.

Майкъл Банкс

Гл. консултант в
PeopleSmart, лектoр,
преподавател по ЕИ,

автор, водещ на подкаст

 Лектор на:
 Съществената роля на емоционалната

интелигентност в бъдещето на
изкуствения интелект

Фасилитатор на:
 Умела автентичност.
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https://www.linkedin.com/in/deiricmccann/
https://www.linkedin.com/in/zaha7/


Евия е сертифициран мастър тренер и практик по емоционална интелигентност
и регионален дистрибутор за Централна и Източна Европа на Genos International.

Тя е и сертифициран CMI мастър тренер и мениджър на CMI партньорската
мрежа в Балтийските страни, Русия и Казахстан.

 
Завършила е няколко акредитирани тренинг програми на ICF и е била член на

Борда на ICF Латвия. Тя е и президент на Riga Business School Alumni Association.
 

Има над 20 години опит в маркетинга и продажбите, бранд мениджмънта и
екипната мотивация, 13 от които в IT индустрията. 

От 2009 г е консултант по управленска ефективност и развитие на лидери 
(над 9 години във FranklinCovey), тренер и коуч.

 
Ръководи свой био-технологичен стартъп в областта на регенериране на кожата.

VeritaCell. Евия е магистър по бизнес администрация.

ЛЕКТОРИ И ФАСИЛИТАТОРИ

Евия Васенко
Предприемач, тренер,
коуч (ACC ICF).

Фасилитатор на: 
Изграждане на 
емоционално интелигентни екипи.

Стаси е организационен психолог, бизнес коуч, живееща във
Великобритания. Клиентите й са от представители на експат общностите
в Европа, през висш мениджмънт, до служители на институциите на ЕС

или собственици на малък бизнес.
 

Професионалният й опит включва фасилитиране и тренинг за екипно
развитие на мултинационални екипи и организации в преход. Тя е и

акредитиран тренер и коуч към Европейската комисия 
и Европейския парламент (ЕС).

 
Стаси е първият в България квалифициран и практикуващ учител по
Майндфулнес (MBSR) и интегрира методи от Майндфулнес практики

 и подходи в работата си при необходимост. 
Стаси има две магистърски степени: по психология и образователни
изследвания от Софийски Университет и Университета на Брюксел.

Станислава Запрянова-Кинг
 

Организационен психолог
и майндфулнес учител

Фасилитатор на:
Майндфулнес: Как да бъдеш успешен

 и наистина да го усетиш
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Екатерина е журналист по образование, но търговец по душа.
Професионалният й път от над 20 години преминава през няколко

търговски организации, 13 години от които в Henkel Bulgaria, 
на различни ръководни позиции.

 
Като маркетинг и търговски директор се грижи за ключови клиенти,

традиционна търговия, маркетинг, управление на екипи и процеси и
мотивацията на хората във всеки аспект, 

включително личната мотивация.
 

Вярва, че всеки трябва да се учи непрекъснато от успехи и грешки и че с
развитието на средата и бизнеса все по-голямо значение има

ангажираността – тя създава разликата в доставените резултати в
организацията! Най-много я вълнува въпроса: 

КАК да се постигне по-висока ангажираност?

Екатерина Робова
Търговски директор
Чибо България

Фасилитатор на:
Управление на целите с
емоционална интелигентност.
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https://www.linkedin.com/in/evija-vascenko/
https://www.linkedin.com/in/stanislava-zaprianova-king-216b56/
https://www.linkedin.com/in/ekaterina-robova-534b978/


 
Сертифициран практик 

по емоционална
интелигентност 

по метода на Genos

Явор е заемал позиции на търговски и маркетинг директор, консултант и
мениджър на проекти по организационна промяна, стратегическо

позициониране, системи за мотивация и др.
 

Доктор по икономика, доцент в УНСС.
 

Автор на книгите “Витамини за мениджъри” и „Мотивация на търговци и
търговски екипи“, както и проучването

 „Организационна култура на търговците в България“.
 

С над 100 клиенти на българския пазар

ЛЕКТОРИ И ФАСИЛИТАТОРИ

Явор Янкулов
Мениджър E-Training.bg

Фасилитатор на: 
Емоционалната интелигентност

при мотивация
 и управление на търговски екипи.

Първият ми контакт с емоционалната интелигентност беше тренинг по темата
през юни 2019. В последствие прочетох книгата на Даниъл Голман по темата,
което затвърди разбирането ми за важността на тези компетенции за личен и

професионален успех. Моментът, в който се убедих, че имаме нужда от
стартирането на програма в ХелеКлауд, беше когато получих структурирана

обратна връзка от колеги за моите поведения по компетенциите на
емоционалната интелигентност. Никой модел за обратна връзка от типа 360о не

ми е позволявал да вникна до такава степен в това какво е важно за хората
около мен и до каква степен аз посрещам нуждите им.

 
В ХелеКлауд започнахме програмата си по Емоционална Интелигентност същата

година. Вече повечето хора на ръководни позиции са сертифицирани за
разчитане на скалата за емоционална интелигентност и помагат за развиването

й в другите колеги под формата на коучинг. Ще се радвам да споделя как
приложихме програмата, какви ползи извличаме от нея и как спечелихме

ангажираността на хора от всички нива към нея.

Детелина Василева

Ръководител Управлявани
услуги в Helecloud

Фасилитатор на:
Емоционално интелигентният лидер.
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Фасилитатор на:
 Емоционално жилавият лидер:

Как да превърнем 
предизвикателството в успех

Ани е първият сертифициран практик по емоционална интелигентност по метода
на Genos. Тя си партнира с Дочева § партньори и през 2020 създават заедно с д-р

Диляна Дочева онлайн формат Делта 4 за повишаване на емоционалната
интелигентност на работното място. Ани е водеща на формата Делта 4.

 
Следвайки страстта си към ученето и развитието на човешкия потенциал, Ани

предприема ново професионално предизвикатество през 2015 в посока обучения,
коучинг и консултиране. Основният й фокус е развитие на лидери и мениджъри и

подпомагане организациите за изграждане на емоционално интелигентни
работни места. Обича да работи индивидуално и с малки групи.

 
Професионалната й кариера от над 25 години е свързана с международни

корпорации като Нестле, Данон, Interbrew, Виваком и Алкател, в които е заемала
различни ръководни позиции. Ани има богат практичен лидерски опит в

създаване и реализация на бизнес стратегии и цели, управление на мащабни
проекти, сложни процеси и промени, както и в изграждане, управление,

вдъхновяване и развитие на хора и екипи.

Ани Сиракова

С професионалната 
подкрепа на: 
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https://www.linkedin.com/in/yavor-yankulov-phd/
https://www.linkedin.com/in/diliana-docheva-phd-3818675https:/www.linkedin.com/in/detelina-vassileva-a57a0319/
https://www.linkedin.com/in/anisirakova/

