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Skånes kandidat till Årets Mentor Sverige korad!
Årets Mentor koras på Starta Eget mässan i Stockholm 20 oktober och får motta sin utmärkelse
av Amelia Adamo. Förstås har Skånes sin kandidat klar - nominerad av adepterna i vårt
mentorprogram Mentor Eget Företag och utsedd av en regional jury.
Skånes kandidat 2010 är välmeriterade Anne Richardsson nominerad av bröderna
Hampus och Tobias Schildfat från Solentro - gör en egen bok i Malmö. Anne har under 12
månader ideellt ställt upp som mentor i företaget och fungerat som bollplank och delat med sig
av sin egen mångåriga erfarenhet som företagare.
Solentros affärsidé är att du som kund kan skapa din egen bok direkt via företagets hemsida. I
TV serien Draknästet fick de stor uppmärksamhet när de tackade nej till ”drakarnas” erbjudande
om en stor investering.

Anne Richardsson får, förutom äran också blommor och diplom och är direktkvalificerad till den
nationella finalen Årets Mentor i konkurrens med andra nominerade från andra län.
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Bland övriga nominerade finns Åsa Lindow och Robert Heier tillsammans med sina adepter Paca
Ristevska och Christina Arvesen.
Mentor Eget Företag drivs gemensamt av ALMI Företagspartner och Jobs & Society NyföretagarCentrum.
Adepterna erbjuds en mentor under 12 månader plus inspirerande nätverksträffar varvat med de enskilda
mentor/adept träffarna. Jobs & Society riktar sig till blivande företagare medan ALMI Företagspartner vänder
sig till etablerade företagare. Alla mentorer ställer upp ideellt och adepterna får möjligheten delta utan kostnad.
Mera information om programmet finns på www.mentoregetforetag.se

Ytterligare information:
Annette Lundfall
ALMI Företagspartner Skåne AB
040-660 39 35
annette.lundfall@almi.se
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