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å Åland finns många duktiga och erfarna företagare. Vi vet också att ett välmående Åland
behöver fler framgångsrika företag. Därför
erbjuder vi nu ett åländskt MENTORPROGRAM.

VAD ÄR MENTORSKAP?

Mentorskap är en METOD
• för stöd och utveckling av (nya) företagare
• för systematisk överföring av kunskap,
erfarenhet och handlingsmönster
• för personlig utveckling hos både mentor
och adept
Mentorskap är en ömsesidig relation som kännetecknas av förtroende, lyhördhet och sekretess. Tillsammans utarbetas en handlingsplan, där mentorn fungerar som ett bollplank för adepten, och adepten är den
som handlar.

VINSTER FÖR DIG SOM ADEPT
Större chans att lyckas
Ensam är inte alltid
bäst. Genom samarbete
med en mentor får du
en samtalspartner. Ni
fokuserar på ditt företag
och dina utmaningar.
Mentorn bidrar med
sina kunskaper och sin

erfarenhet. Det kan ge dig ökat självförtroende,
större frimodighet, en mer genomtänkt affärsidé,
en bättre förmåga att fatta beslut och nya affärskontakter.
Det ger dig helt enkelt större chanser att lyckas.

VINSTER FÖR DIG SOM MENTOR
Glädje och tillfredsställelse
Som mentor bidrar du till affärsutveckling och ett
bättre ledarskap. Du hjälper företagaren att se sina
idéer i ett större sammanhang och att hitta bra
lösningar. Du följer företagarens och företagets utveckling under cirka ett år. Att märka att du gör en
skillnad ger tillfredsställelse.
Som mentor är du uppriktigt intresserad av människor och har erfarenhet av företagsutveckling.

ANMÄLAN
Anmäl dig till
Handelskammarens
företagsrådgivning tel 291517
e-post: steget@chamber.ax
eller Ålands Teknologicentrum
tel. 25588 e-post: info@atc.ax

Så här går det till
Ålands Handelskammare är huvudman för mentorprogrammet
och samarbetar med Ålands Teknologicentrum. Målsättningen
är livskraft, lönsamhet och lärande i små företag.
Programmet är öppet för alla småföretagare på Åland och
sträcker sig över ett år. Du kan meddela oss ditt intresse när
som helst under året. Vi intervjuar alla och matchar ihop
mentorparen. Vi prioriterar adeptens behov, och vi ordnar
gemensamma träffar och följer med ert arbete ”back office”.

”Tack vare min mentor!”
Röster från Skåne:
”Jag tycker jag får hjälp av min mentor att fokusera och strukturera
verksamheten. Jag är också mycket mer redo nu, när affärerna börjar lossna, att driva företaget tack vare det stöd jag fått från min
mentor”, berättar adepten Monica Domert.
”Det är min adept som styr agendan, men ibland ställer jag frågor
för att styra in samtalet på det jag tycker behövs”, säger mentorn
Gunnar Gustafsson.
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I samarbete med ALMI Företagspartner, MentorEgetFöretag, Sverige

ERUF
“En investering
för framtiden”

Mentorprogram
Eget Företag Åland

