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Har du brug for sparring på din 
strategi, input til din vækstplan 
eller nye øjne på din markeds-
føring, så kan du, via Business 
Esbjerg, få tilknyttet en erfaren 
mentor der stiller sin viden og 
erfaring til rådighed for din 
virksomhed i en periode.

Vores mentorer er erfarne erhvervsle-

dere der har prøvet lidt af hvert og har 

en solid ballast og viden inden for en 

specifik niche, branche eller faggruppe.

Med udgangspunkt i dine udfordringer, 

vælger vi en mentor der bedst matcher 

dine behov.

MENTORMATCHET
Du kan få tilknyttet én eller flere mento-

rer, afhængigt af dine behov og planer.

Den mest gængse form for mentormatch 

er et 1-1 forløb. Her får du målrettet 

sparring og hjælp til en konkret udfor-

dring af en mentor, der har kompeten-

cerne til at hjælpe.

Et sparringsforløb indebærer oftest et 

månedligt møde over et halvt år, men 

det er frit for dig og mentor at tilpasse 

aftalen. 

En anden mulighed er at søge om et Ad-

visory Board. Her kobles 2-4 mentorer til 

din virksomhed og bidrager derigennem 

med kompetencer og input til udfordrin-

gerne i din virksomhed.

Et Advisory Board kan være et godt 

første skridt for en virksomhed der vil 

etablere en bestyrelse. 

Uanset hvilket match der ønskes, så 

søger vi at skabe den rette sammen-

sætning af kompetencer og behov, så 

både du og mentor får et godt udbytte af 

samarbejdet.

PRIS

Mentormatch er gratis og er et tilbud til 

alle vores medlemmer.

BLIV MENTOR HOS BUSINESS ESBJERG
Vil du gerne dele ud af din viden og være 

med til at udvikle lokale virksomheder 

som beskrevet herover?

Vi søger løbende mentorer der vil give 

viden og inspiration til nye og etablerede 

virksomheder med ambitioner og poten-

tiale til vækst.

At få en mentor er, for mange, skridtet 

inden etablering af en reel bestyrelse. 

Derfor er det at være mentor også en 

god vej ind i bestyrelsesarbejdet.
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