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”Att jag fick nya sätt att
se på min idé när jag
ville ge upp vilket
triggade mig vidare”

”Att ha en processledare som är kunnig,
bryr sig och är ett bra
bollplank med genuint
engagemang”
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MentorRing® är en metod och utbildning som
erbjuder en utvecklande miljö för människor
med innovativa idéer.
Deltagaren
I MentorRing® ingår du i en handledd grupp där du
kan prata fritt om idén under sekretess och där alla
är varandras mentorer.
Du får genom MentorRing®
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kraft och kunskap till dig och din idé
en praktisk och strategisk tillämpning av
innovationsprocessen
en introduktion i affärsprocessen
en utveckling av ditt personliga varumärke
ett situationsanpassat lärande
föreläsningar av experter och förebilder
ett professionellt och erfaret nätverk
en coachande processledare
intyg om genomgången MentorRing®

Processledaren
I gruppen jobbar du tillsammans med de andra
deltagarna genom att vara varandras mentorer. Din
processledare har en coachande och sammanhållande funktion och ansvarar för att den unika andan för
MentorRing® och dess värdegrund följs.
Alumninätverk
Efter en genomgången MentorRing® med 10 träffar
står du bättre rustad att ta din idé vidare för lansering, uppstart av företag eller helt enkelt ta nästa
steg i innovationsprocessen. Du erbjuds att ingå
i Svenska Uppfinnareföreningens nätverk
MentorRing® Alumni.

MentorRing® förkortar tiden till färdig tjänst/produkt
på marknaden och samtidigt skapas ett nätverk
som kan ge stöd även efter avslutad MentorRing®.
MentorRing® – vänder sig till regioner, organisationer och individer som vill snabba upp innovationsprocessen så att innovativa idéer prövas och
blir till nya varor, tjänster eller koncept av teknisk
eller icke teknisk karaktär.
MentorRing® – finansierar inte kostnader som är
förknippade med deltagarnas enskilda idéer.
MentorRing® – bygger på sekretess så att deltagarna fritt kan samtala med varandra om sina
idéer.
Kontakt!
Vill du deltaga? Kontakta en processledare eller
anmäl intresse på www.mentorring.se
Är du företrädare för ett företag, organisation
eller region? Kontakta:
Malin Mohr, Svenska Uppfinnareföreningen
malin.mohr@uppfinnare.se, 08-545 164 76

”Jag har också
insett mina
begränsningar”

”Mycket konkreta
råd och hjälp
i den fortsatta
processen”

Svenska Uppfinnareföreningen
Besöksadress: Grev Turegatan 16 | Postadress: Mailbox 512, 114 11 Stockholm
08-545 164 70 | info@uppfinnare.se | www.uppfinnare.se | www.mentorring.se

