
I løpet av mentorprogrammet
har jeg tatt steget over i

gründertilværelsen. 
Jeg har sagt opp min gamle

jobb og satser nå 100 prosent
på bedriften.

 
 Mentorprogrammet har betydd
utrolig mye for utviklingen av
bedriften og at jeg er der jeg er
idag. Det har skapt en trygghet
og jeg har hatt noen å diskutere

med og kommet over
hindringer som har oppstått

underveis. 
 

I tillegg har jeg kommet i
kontakt med mange andre

gründere i min bransje som var
i nettverket til min mentor, og
jeg vil ha kontakt med dem

framover og utveksle erfaringer. 
 

Jeg har en konkret plan for
arbeidet videre, og er sikker på
at det vil føre til jevn økning i

omsetningen.

R E F E R A N S E



— Juliana Silva

 
For [navn på reiselivsbedrift] og

meg personlig har
mentorprogrammet gitt en

klarere vei videre i min
utvikling av bedriften. Jeg har

fått diskutert og drøftet
bedriften min med ei som har

utrolig mange gode ideer,
tanker og kunnskap om det vi

har jobbet med. 
 

Det har gitt meg en god vei
videre i utviklingen, konkrete
planer, og verktøy for hvordan

jeg skal nå mine mål. 
 

Det er kjempefint å ha kontakt
med Torill i Fjellflyt, og hun har

gitt meg gjennom
mentorperioden motivasjon,
glede og ny kunnskap i mitt

arbeid videre.
 

Det har blitt konkretisert et
marked i større grad enn jeg

hadde før.
 

Jeg har fått bedre oversikt og
større innsikt i hvem [navn på

reiselivsbedrift] er og hvor vi vil
i fremtiden, og hvordan jeg skal

jobbe for å komme dit. 

R E F E R A N S E



 
Mentorprogrammet har gitt
meg uvurderlig hjelp til å

sortere og vurdere alle ideene
mine, og utvikle en

forretningsstrategi som jeg har
tro på. 

 
Jeg har valgt å gå bort fra det
opprinnelige fokuset som kun
gikk ut på å få flere kunder, og
vi har i løpet av perioden heller

utviklet en helhetlig
produktmiks som vil føre til økt
kapasitet, høyere inntjening pr

kunde og økt omsetning. 
 

Jeg har også fått på plass
konkrete planer for videre drift

og investering som vil gjøre
bedriften mer bærekraftig både
med tanke på økonomi og den

menneskelige ressursen. 
 
 

R E F E R A N S E



(forts.)
 

Vi har jobbet med
markedsmateriell som
fokuserer på hvilken

kundeverdi jeg skal levere til
hvilke segmenter. 

 
Torill har dessuten tipset meg
om mange gode bedrifter som
er til stor inspirasjon, og som

det kan være aktuelt å
samarbeide med på sikt. 

 
Jeg er svært takknemlig for

denne muligheten. Tusen takk! 
 
 

R E F E R A N S E


