2008-10-15 13:00 CEST

1 500 nyföretagare har utsett finalisterna
till Årets Mentor!
Nyföretagare i hela Sverige, som deltagit i programmet Mentor Eget Företag,
har fått chansen att nominera sin mentor till den prestigefyllda titeln Årets
Mentor 2008. Nu är 29 regionala vinnare utsedda. De går vidare som finalister
i den nationella tävlingen Årets Mentor, som avgörs i Stockholm den 23
oktober.
En bra mentor är en förebild, som bjuder på kunskaper och kontakter som ger
nyföretagare större chans att lyckas. Med mentorn som bollplank och stöd
kan vägen till ett lönsamt företag bli både rakare och roligare. Mentorskap
kan innebära snabbare företagsutveckling, större omsättning, högre vinst och
kanske till och med fler anställda. Mentorskap är ett sätt att få fart på Sverige
genom fler framgångsrika, nya företag.
De nominerade mentorer är erfarna yrkespersoner men framför allt bra
förebilder med förmåga att inspirera och utveckla andra. Samtliga
nominerande nyföretagare har genom sin mentor haft en högst individuell
men positiv personlig och professionell utveckling.
Mentor Eget Företag drivs gemensamt av Jobs and Society
NyföretagarCentrum och Almi Företagspartner, med stöd av Nutek.
Programmet pågår under ett år och innebär att nyföretagaren får kostnadsfritt
stöd av en mentor. Jobs och Society NyföretagarCentrum riktar sig till
blivande företagare medan Almi vänder sig till nyblivna företagare.
Mentorerna ställer alltså upp ideellt. Sedan starten 2006 har cirka 1 500 par
över hela landet fullföljt programmet. Det gör Sverige till ett av världens
bästa länder på ideellt mentorskap.
De nominerade är nu direkt kvalificerade till den nationella tävlingen Årets
Mentor 2008. En jury utser två nationella vinnare, som hjälpt och stöttat en

blivande företagare respektive en nybliven företagare. Vinnarna kommer att
koras den 23 oktober kl 12.00 under "Mentordagen" på Mässan Eget Företag
på Stockholmsmässan. En komplett lista med samtliga finalister finns i
bifogade pdf-version av pressmeddelandet.
Läs mer om programmet på www.mentoregetforetag.se
Almi Företagspartner
Kontaktperson centralt Almi, projektledare, Jimmy Wikholm mobil 070-574
69 40 och e-post jimmy.wikholm@almi.se.
Jobs and Society NyföretagarCentrum
Kontaktperson centralt Jobs and Society NyföretagarCentrum, projektledare,
Ewa Bruce mobil 070-397 39 49 och e-post ewa.bruce@jobs-society.se

NyföretagarCentrum Sverige
Ferkens Gränd 3, 111 30 Stockholm | tel 08-14 44 00
www.nyforetagarcentrum.se | e-post mail@nyforetagarcentrum.se | fb:
www.facebook.com/nyforetagarcentrum
NyföretagarCentrum är Sveriges ledande kraft för nyföretagande.
Verksamheten finns i mer än 200 kommuner. 2019 fick 16 000 personer
kostnadsfri, konfidentiell och affärsmässig rådgivning. 6 500 företag
startades. Efter tre år är 84 procent av företagen aktiva; under en procent har
gått i konkurs. Detta gör verksamheten unikt framgångsrik. Verksamheten är i
huvudsak näringslivsfinansierad. Bakom NyföretagarCentrum står Stiftelsen
Svenska Jobs and Society.
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