
När stressen kommer smygande, ta en paus och försöka hitta en rådgivare att diskutera dina möjligheter och fatta beslut!

2020-04-08 06:29 CEST

Gratis expertråd till
företagare, chefer och
medarbetare under
pågående Corona-kris
Många av oss måste fatta tuffa beslut i dessa Corona-tider. Att både våga ta



ett tufft beslut och att det blir rätt beslut är mer avgörande i en kris än
under normala tider. Behovet av rådgivare och erfarna personer att
diskutera med blir än mer viktigt.

Mentorerna.se ger nu alla möjlighet att få tillgång till en expert utan
kostnad. Behovet av att ha någon att diskutera med är större nu än i vanliga
fall vilket är orsaken till att vi erbjuder digitala möten med någon av våra
erfarna och professionella rådgivare och mentorer.

Med fler än 100 erfarna och professionella mentorer i Sverige erbjuder
Mentorerna.se digitala möten med valfri mentor till företagare,
entreprenörer, ledare och medarbetare.

Vi vet att många har behov av att snabbt hitta en erfaren person för att
diskutera viktiga beslut under den pågående krisen, likväl som att ta beslut
för att man ska vara beredd att snabbt komma igång när ”hjulen börjar
snurra igen”. Vi förstår att många behöver hjälp nu och vi har gjort det så
enkelt som det går att träffa en rådgivare, säger VD Bo Wigstrand.

Registrera din profil på Mentorerna.se, ta direktkontakt med valfri mentor
för att boka in ert möte med eller kontakta vår kundtjänst för hjälp att välja
mentor. Mötet är kostnadsfritt och helt utan några förbindelser. Vill man
därefter träffas flera gånger så bokar man ett mentorskap med sin mentor
fortsätter Bo Wigstrand.

Mentorerna.se är Sverige ledande digitala marknadsplats med över 100
mentorer, 1000-tals mentormöte och med mer än 4000-års samlad
erfarenhet och med kunskap från det flesta branscher. 

Mentorerna vänder sig till medarbetare och chefer i privata företag och i
den offentliga sektorn. Mentorerna.se samarbetar med Unionen, Adecco,
Benify och Företagande.se som erbjuder mentortjänster till sina kunder och
medlemmar. 

Varumärket mentorerna ägs av Perfect Coach Scandinavia AB.

http://www.mentorerna.se/
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