
Sverige delas i 2 delar – den utvecklande och den med alla betonghäckar. 
 
Medans hela branscher ägna sig åt att försöka med olika medel öka kompetensen 
och lära ut grunden för en marknadsekonomi så har vi den andra delen den 
svenska kollektivtrafiken där man menar att den skall fördubblas utan att tala om 
vem som skall betala vad och varför den skall fördubblas. Det är den andra 
delen som står för politiskt stillestånd med makthungriga potentater som menar 
våra skattepengar är som en supermarket där dom har företräde till sanningen 
och våra pengar. Det är dags att vakna och slå bena undan för hela denna bastard 
av monopolister som biter sig fast. Parasiter kallas dom inom djurvärlden, 
kommunister och monopolister i vår värld. 

Vi	lyfter	Sveriges	entreprenörer!	

Ta chansen och sök till vårt mentorsprogram 

Tillsammans med IFL vid Handelshögskolan i Stockholm drar vi på Nya Affärer igång 

Sveriges viktigaste nätverk för dig som entreprenör. Anmäl ditt intresse för att utveckla din 

affär tillsammans med Sveriges vassaste hjärnor som till exempel Olof Faxander vd för 

Sandvik, landshövdingen och före detta vd för Företagarna Gunvor Engström, Nicholas 

Högberg vice vd på 3, internetentreprenören Ola Ahlvarsson eller Mats Torstendahl, SEB. 

Uppdaterat: 

Mentorsprogrammet startar i mars 2011. Sveriges mest framgångsrika entreprenörer, 

riskkapitalister och företagsledare kommer att ta sig an varsitt tillväxtföretag som mentor. 

Entreprenörssajten Nya Affärer och Handelshögskolans executive utbildning IFL bygger 

gemensamt upp ett unikt program, skräddarsytt för för dig och ditt/dina företag som 

entreprenör som vill ta nästa steg i sin utveckling. 

Nu söker vi dig som entreprenörer som vill ta nästa steg i ditt företags utveckling med 

hjälp av en erfaren mentor som själv gjort en liknande resa. Vi tror att det här är ett program 

för dig i ett tillväxtföretag eller i ett bolag som du vill mer med. Vi tror att du står mitt 

emellan att ha drivit det helt själv och tvekar inför steget att ta in en fullödig styrelse. Vi ger 

dig chansen att till och med mars 2011 få hjälp av en erfaren entreprenör/företagsledare för att 

utveckla din affär och ditt entreprenörskap. 

Vi kommer att matcha ihop dig med den mentor som bäst passar ihop med ditt företag och din 

bakgrund. Under ett år kommer du att få möjlighet att använda din mentor som bollplank för 

utvecklingen av din affär. Vid fyra tillfällen kommer vi att samla alla deltagare i 

mentorsprogrammet till skräddarsydda utbildningsdagar i regi av IFL vid Handelshögskolan i 

Stockholm anpassat efter dina önskemål med ämnen listade nedan. Parallellt kommer vi också 

att berätta om programmet och deltagarna på Nya Affärer. 



Sök till mentorsprogrammet genom att fylla i ansökan nedan. Din ansökan är inte 

bindande, vi kommer att ringa upp dig under matchningsprocessen. 

Pris: Mentorsprogrammet kostar 20 000 kr exkl. moms. 

Kostnaden för mentorprogrammet täcker lokaler, talararvoden, arbetstid, mat & dryck, 

dokumentation, matchningsprocesser, coaching och administration och är självkostnadspris. 

I programmet ingår: 

 * 4 workshops 
 * Projektledda mentor och adeptträffar 
 * Matchning gjord av Nya Affärer samt IFL vid Handelshögskolan i Stockholm 
 * Dokumentation 
 * Coachning 
 * Ovärderligt nätverk råd och erfarenhet från Sveriges vassaste hjärnor 

Skicka in din intresseanmälan och ditt CV redan idag! Använd formuläret nedan. 

Anmälan är inte bindande. 

Vill du ha vidare information kontakta Lisa Tullus, Projektledare IFL vid Handelshögskolan i 

Stockholm, på tel: 08-586 174 96. 

Ställa upp som som mentor? Vill du ta dig an en lovande entreprenör som mentor? Kontakta 

oss på mentor@nyaaffarer.se 

 


