Kedves Kezdő Vállalkozó,
Amikor ezt a tájékoztató levelet olvasod, már részt vettél egy vállalkozóvá válásról szóló képzésen, amelyen a
vállalkozásod alapításához, működtetéséről kaptál alapvető információkat, és túl vagy azon is, hogy üzleti
ötleted üzleti tervbe foglald, amelyet a konzorcium vezetése jóváhagyott sőt, vállalkozást is alapítottál, és
támogatási kérelmed benyújtását követően támogatásban részesültél. Kérlek engedd meg, hogy gratuláljak,
hosszú utat tettél meg eddig, de a java még csak most jön! Beléptél a vállalkozók világába, és szerencsések
vagyunk, mert lehetőségünk van arra, hogy a most megalapított vállalkozásokat megalapítást követően 12
hónapon át mentoráljuk, támogassuk, kézen fogjuk, segítve a vállalkozói lét első lépéseit.
Sok múlik az első éven, és a vállalkozói élet első időszaka alatt millió kérdés fog felmerülni benned, amelynek
megválaszolásában, a bizonytalanságok kizárásában hivatottak a mentorok segítséget a vállalkozásokat érintő
szinte valamennyi témában.
A mentorszervezet a célcsoport tagok (induló vállalkozók) számára egyéni és csoportos mentorálás keretében
nyújt szakmai támogató szolgáltatásokat.
A mentorálás folyamata, avagy mire számíthatsz a Mentorálási időszakban?
A mentorálási szakaszba mindenki, aki vállalkozását megalapította bevonásra kerül. A bevonást követő 12
hónapban, a kijelölt mentor minden hónapban megkeres telefonon, hogy egyéni telefonos konzultáció
keretében lehetőséget kapj átbeszélni vállalkozásodat érintő, az elmúlt egy hónapban történt eseményekről.
A mentorálási időszak 12 hónapja alatt 4 alkalommal kérünk majd meg, hogy személyes mentorálás keretei
között is találkozzunk. Ezek a mentorálási időszak 3., 6., 9. és a lezáró 12. hónapban történnek meg, amelyek
alkalmával módunk van vállalkozásod működésének értékelésére, segítségnyújtásra személyes konzultáció
keretében is. A személyes találkozás helyszínét mindenkivel telefonon fogjuk egyeztetni.
Az egyéni mentorálásokon kívül lehetőséged lesz csoportos mentorálásra is jelentkezni, melyek időpontjáról
és témáiról időben értesítünk.
A fenti alkalmak természetesen nincsenek kőbe vésve, ugyanis ha a mentorálási időszak 12 hónapja alatt
bármilyen kérdés felmerül, vagy sürgős segítségnyújtásra van szükséged, természetesen módodban áll
kérdéseid feltenni az alábbi elérhetőségeken:

Telefonon:
+36 30 884 4601 vagy +36 30 158 9913
Hétfő – Csütörtök 09:00- 12:00
Email:
mentoralas@penzajovodhoz.hu

Kollégáink készséggel segítenek a felmerülő problémák megoldásában.

Kívánjuk, hogy támogató tevékenységünk által sikeres vállalkozóvá válj!

Mentorok

