Izvajalca - trenerja
Alex Gregorič,
poklicni trener komunikacije, coach. Z vodenjem treningov in delavnic se ukvarja
od leta 1994. Od leta 2005 profesionalno v partnerskem podtjetju Mars Venus,
d. o. o. katerega solastnik je. Zaključil je številna usposabljanja s področja
izvajanja izobraževalnih treningov, komunikacije in ja vnega nastopanja (Dale
Carnegie Training®, Brian Tracy, Don Blochowiak ...), julija leta 2006 pa je v
avstralskem Melbournu opravil trening za coacha in trenerja v sistemu Mars
Venus Coaching. Je INLPTA NLP Praktik ( cert. št. 10536) in SDI® trener
(cert. št. 100187). Sicer je končal študij sociologije, upravljanje organizacij,
človeških virov in znanja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, ki
mu je dal tudi teoretsko podlago za njegov poklic.
Raznolike delovne izkušnje na več ravneh odgovornosti mu omogočajo, da se lahko prilagodi različno
zahtevnim skupinam udeležencev izobraževalnih treningov. Je spreten govornik in predan trener z
občutkom za sistematično podajanje znanja. Najljubše so mu vsebine, v katere lahko vtke sporočila
pomembna za osebno rast posameznika. Verjame, da ima vsak možnosti za svoj osebni razvoj, le
odgovornost zanj mora prevzeti.
Dela tudi kot coach, pri čemer se rad nasloni na metodo celostnega coachinga. Je avtor poglavja o govorih
in javnem nastopanju v priročniku Govori in pisna komunikacija za vsako poslovno priložnost (2011 -2017,
Založba Forum Media).

Jasna Štamcar,
Leta 2000 je stopila na samostojno pot. S študijem kadrovskega menedžmenta
in poslovanja je pridobila teoretično podlago za razumevanja človeka,
organizacij in okolja.
Jasna se je s telefonsko komunikacijo »srečala« pred skoraj dvajsetimi leti, ko si
je zaradi izgube zaposlitve dve leti in pol služila kruh v telefonski prodaji. Zaradi
velikih uspehov je postala operativni vodja klicnega centra. Kasneje je uspešno
usposabljala prodajne klicne centre, tudi lastnega, in sodelovala v več projektih
usposabljanja kadrov s ciljem razvoja profesionalne telefonske komunikacije.
Je soavtorica priročnika Govori in pisna komunikacija za vsako poslovno
priložnost, ki je izšel konec leta 2011 pri Založbi Forum Media in se je posodabljal do leta 2018. V
priročniku se je v največji meri posvetila ravno področju telefonske komunikacije.
Tudi v podjetju Mars Venus aktivno živi učinkovito telefonsko komunikacijo, s aj s pomočjo telefona
spodbuja potencialne stranke k obisku izobraževalnih delavnic ali pa aktivno prodaja usposabljanja
odgovornim v različnih organizacijah. Poleg vodenja delavnic s področja telefonske komunikacije vodi
tudi delavnice asertivne komunikacije, učinkovite komunikacije, delavnice obvladovanja stresa itd..
Individualno pomagala ljudem z lastno coaching metodo, ki jo je poimenovala Celostni coaching Ciara © ,
v katero pogumno vnaša celosten način podpore posamezniku. Deluje z zavedanjem, da človek za
dolgotrajno spremembo na bolje potrebuje celost no obravnavo.

Je tudi certificirani INLPTA NLP Praktik, certificirana SDI trenerka 1. in 2. stopnje, ima EFT certifikat
1. stopnje.
Svoje znanje je razširila izven formalnih področij razvoja človeških virov. Zanima jo globina človeka, zato
znova in znova raziskuje, združuje in prakticira različne tehnike diha, giba, zvokov. Prepričana je, da v
sebi in okolju lahko najdemo naravno oporo za pomoč v obdobju sprememb. Zato je svojo izobraževalno
pot nadaljevala na dveletni šoli bioterapije, ki jo je zaključila leta 2012. Trenutno je študentka drugega
letnika na triletni Naturopatski šoli Saeka, ki je priznana s strani Svetovne naturopatske federacije
(WNF).

