ATVEJO ANALIZĖS
ATVEJO ANALIZĖ NR. 1
ATVEJIS

Besimokantysis pateikė prašymą stoti į EUTM projektą siekiant konsultuotis su turizmo
mentoriumi įgyvendinant savo verslo idėją . Kadangi ji anksčiau nedirbo sektoriuje
mokinė laikė mentorystės programą kaip puikia galimybe įgyti naujos informacijos ir
aptarti savo idėjas ir verslo planus su kuo nors labiau patyrusio šioje srityje. Įgijusi šiek
tiek žinių apie tai, kaip plėtoti verslą mokinė gerai žinojo įvairius iššūkius , kurie gali
užkirsti kelią kuriant smulkųjį verslą ir pasiekti sėkmę ir ilgalaikį augimą . Taigi, mokinė
ieškojo rekomendacijų , kaip plėtoti verslą į turizmo sektoriuje. Ji prašė pagalbos
sukurti tinkamą verslo planą, kad ji galėtų kreiptis dėl banko paskolos . Kadangi verslo
idėja buvo pagrįsta "Inovatyviu produktu“, jai taip pat reikėjo pagalbos formuluojant
rinkodaros ir komunikacijos strategijas.
BIOGRAFIJA
MENTORĖS:

Mentorė turi 20 metų darbo patirtį turizmo sektoriuje. Ji pradėjo dirbti kaip gidė ir per
metus nusprendė įkurti savo verslą sutelkiant dėmesį organizuojant ekskursijas,
keliones Bratislavoje (Slovakija). Mentorė taip pat pradėjo iniciatyvą , kuria siekiama
skatinimo dviračių turizmą.
MOKINIO:

Mokinė buvo jauna moteris pasiryžusi pradėti savo verslą turizmo sektoriuje. Ji turėjo
šiokią tokią verslo patirtį, bet ne turizmo sektoriuje. Taigi, ji siekė gauti daugiau
informacijos apie sektorių , kaipsteigti ir valdyti startuolį, taip pat plėtoti savo tinklą.
Nors mokinė turėjo planą vystyti verslą tam tikroje srityje, jai buvo reikalinga pagalba
paruošti gerą verslo planą, kad ji galėtų kreiptis dėl banko paskolos gauti lėšų, susijusių
su startuolio įkūrimu . Mokinė taip pat norėjo pagalbos nustatant komunikacijos
strategiją ir nustatant galimus verslo partnerius.
MENTORYSTĖS SESIJOS

Iš viso buvo 4 susitikimai. Mentorė surengė pirmą sesiją grupės susitikime su visais
mokiniais priskirtais jai, kad jie galėtų geriau pažinti vienas kitą, išsiaiškinti, ar galėtų
dirbti ir informuoti mokinius apie galimą naudą, vadovavimą, taip pat užduotis ir
pareigas. Mentorė taip pat gavo idėjų apie tai, kaip elgtis kitų mentorystės užsiėmimų
metu.
Mokinės lūkesčiai:
- Išsiaiškinti turizmo sektoriaus specifiką;
- Gauti pagalbą formuluojant rinkodaros ir komunikacijos strategiją;
- Stiprinti potencialių verslo partnerių tinklą.
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Per mentorystės sesijos pora atkreipė dėmesį į per pirmąjį susitikimą nustatytus
klausimus ir tada parinko klausimus, kurie bus aptariami kitame susitikime. Per
mentorystės užsiėmimus pora sužinojo, kad be asmeninių susitikimų, taip pat gali
naudoti elektroninio pašto adresą ir telefoną vykdant mentorystės procesą
UŽDAVINIAI

Mentorystės pora aptarė mokinės idėjas, įgūdžius , žinias bei patirtį , siekiant nustatyti
jos poreikius.
Vėliau pora susitarė dėl šių tikslų mentorystės santykių :
• Parašykite tinkamą verslo planą
Laikotarpis: 4 savaitės
• Nustatykite rinkodaros ir komunikacijos strategijos ir rinkodaros planą
Laikotarpis: 6 savaitės
• Organizuoti skatinimo ir tinklų kūrimo renginį
Laikotarpis: 8 savaitės
• Tobulinti galiojančius interneto svetainę
Laikotarpis 8 savaitės
• Nustatyti potencialius verslo partnerius ir užmegzti bendradarbiavimą
Laikotarpis 10 savaičių
• Pakartotinai apibrėžiant tikslines vartotojų ir pritaikant komunikacijos strategiją
Laikotarpis: 12 savaičių
DETALUS PLANAS (KAIP MENTORĖ PADĖJO MOKINEI)

Mentorės įspūdis iš pirmo susitikimo, vykstančio 2014 rugpjūčio buvo tai, kad mokinė
nelabai nori mentriaus, bet konkrečių kontaktų ir patarimų. Mentorė susipažino su
besimokančiojo verslo planą, parengtą remiantis savo interneto svetainėje ir pasiūlyti,
taip pat mokinės lūkesčių mentorystės santykių. Remiantis turima informacija mentorė
suprato, kad daugiau nei mentoriaus, mokinė tikimasi patarimų dėl jos planuojamos
verslo srityje, kad mentorius nebuvo susipažinę su ir kontaktai.
Pirmasis individualus asmeninis susitikimas įvyko rugsėjo 2014 mentorė ir mokinės
pasirašė mentorystės sutartį ir aptarė mokinės naują produktą. Jos taip pat susitarė
dėl tikslams nustatyti ir nustatyti du tikslus dėl kito susitikimo 2014 m, kurioje dalyvavo
kuriant verslo planą, įkurti marketingo ir komunikacijos strategiją, kuri turėtų padėti
mokinei užmegzti bendradarbiavimą su verslo partneriais, taip pat skatinti savo
paslaugas. Po šio susitikimo, elektroninio pašto ir telefono ryšio vyko tarp mentorės ir
mokinės. Mentorė padėjo mokinei pagalbą kuriant verslo planą ir formulatingan
veiksmingą komunikacijos strategiją. Ji taip pat padėjo mokieni organizuoti renginį,
skirtą skatinti savo verslą, taip pat tinklų. Ji taip pat susisiekė su savo partneriais padėti
besimokančiojo pristatyti savo produktą. Kaip mentorius turėjo abejonių, kaip rimtas
mokinė yra apie pradedant verslą, mentorė įvertino kuravimo rezultatus ir nustatė, kad
ji turėtų būti griežtesni, kaip mentorė ir kad mentorė neturėtų priimti ją kaip kontaktų ir
sprendimų šaltinis. Kitame posėdyje, patikrinusi sutartus veiksmus, mentorė taip pat
nusprendė įvertinti, kaip nustatomas mokinės buvo nustatyti savo naują verslą.
Trečiajame susitikime mokinė įrodė, kad ji buvo labai pasiryžusi padaryti savo planą
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sėkmingas ir plėtoti į turizmo sektoriuje karjerą. Kalbant apie tam tikrų sunkumų
įgyvendinti sutartus veiksmus sėkmingai, ji pasiūlė klausimai bus aptariami susitikimo
metu ir buvo aktyvios pozicijos siūlant būdus, kaip spręsti šią problemą. Atsižvelgiant į
veiksmus, kurių imtasi anksčiau rezultatus, pora suprato, kad vidaus rinka yra
nepasiruošęs jos novatoriškas produktas ir galimi partneriai negali būti pasirengę
bendradarbiauti. Kartu jie rado naują rinkos segmentą už savo produktą. Paskutiniame
susitikime pora įvertino produkto kūrimo ir jos perspektyvą. Galiausiai, šis kuravimo
pora baigėsi kuravimo santykius, bet pradėjo naują verslo partnerystę
REULTATAI
MENTORĖS:

Mentorystės programa leido mentorei praktikuoti ir gilinti savo kuravimo įgūdžius.
Kadangi mokinė planuoja įsteigti verslą remiantis naujovišku produktu , kad mentorė
nebuvo susipažinę su, mentorė įsigijo informaciją apie naujas tendencijas ir turizmo
sektoriuje. Mokinė buvo labai dinamiška, entuziastinga teikiant mentorei naujas
perspektyvas verslo sektoriuje, ir tai paskatino prisijungti prie savo idėjas naujame
verslo partnerystę .
MOKINĖS

Mokinės tikslai mentorystės santykių buvo įvykdyti. Mentorė pateikė mokinei
informaciją apie sektorių ir padėjo jai suprasti kontekstą, kuriame ji norėtų veikti .
Remiantis tuo, mokinė galėjo parengti išsamų verslo planą , nustatant išsamiai viziją,
strategiją , tikslines grupės , taip pat potencialius verslo partnerius . Mentorė taip pat
padėjo nustatyti mokinės komunikacijos strategiją kaip jos marketingo strategijos dalis
. Be to, Mokinei buvo pateikta rekomendacijų įsteigti ir veikia paleidimo . Galų gale ,
pora susitarė dėl būsimo bendradarbiavimo.
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ATVEJO ANALIZĖ NR. 2
ATVEJIS

Naujai atidarytas 4- žvaigždučių viešbutis pasamdė generalinį direktorius , kuris
anksčiau dirbo kaip banko direktorių. Vadybininkas įgijo tvirtus įgūdžius valdyti verslą
, tačiau neturėjo fonas , nei patirties turizmo sektoriuje. Dėl ribotų žmogiškųjų ir
finansinių išteklių viešbutį ( maža įmonė ) , vadovas siekė paramos už įmonės ribų .
Vadybininkas buvo pasiūlyta galimybė būti mokomam mentoriaus veikiančio turizmo
sektoriuje, kvalifikuotų pagal ES turizmo Mentorystės projekto . Pripažindamas, kad
mentorystės gali būti labai veiksmingas būdas susipažinti su įvairiais klausimais ,
susijusiais su viešbučio valdymo ir parengti konkrečius įgūdžius, reikalingus šiam
sektoriui , vadovas nusprendė taikyti tapti mokiniu ir dalyvauti ES turizmo Mentorystės
projekte.
BIOGRAFIJA
MENTORĖS:

Mentorė turėjo devynių metų patirtį turizmo sektoriuje. Ji baigė studijas turizmo ir
svetingumo departamento Slovakijoje universitete. Jos mokslinių tyrimų veikla buvo
orientuota į investicinių projektų ekonominio efektyvumo būste įrenginių, kurie lėmė
projektavimo programinės įrangos įrankis vertinant ekonominį efektyvumą
investicijoms.
Po universiteto baigimo , mentorė veikė kaip produkto vadybininkė atvykstamojo
operatorius. Vėliau ji vadovavo į Aukštųjų Tatrų (Slovakija ) svečių namams.
Kaip akademikė, mentorė skaitė paskaitas mokslinių tyrimų institute Ekonomikos ir
vadybos. Nuo 2012 ji veikia kaip viešbučio direktorė 4 žvaigždučių viešbutyje
MOKINIO:

Mokinė valdomas į banko sektoriuje 14 metų, kaip banko direktorė. Ji taip pat veikia
tai agentūra, teikianti švietimo paslaugas sutelkiant dėmesį į įmonės mokymo ir
asmeninio tobulėjimo. Mokinė gavo galimybę pradėti naują karjerą kaip generalinė
direktorė 4- žvaigždučių viešbutyje , kur ji dirba kaip pardavimų vadybininkė ir
koordinatorė , yra taip pat atsakinga už valdymą viešbučio restorane ir sveikatingumo
centre.
MENTORYSTĖS SESIJOS

Pagal ES turizmo mentorystės projekto sąlygas, iš pradžių buvo 3 susitikimų sesijos.
Prieš seansus, mokinė buvo supažindinta su tikslu ir proceso mentorystės
susitikimuose. Iš mentorystės programos koncepcija, jos tikslai, procedūros ir formos
buvo pristatytas su ja. Mentorystės procesas dažniausiai grindžiamas asmens
susitikimuose.
Mokinė pareiškė šiuos lūkesčius iš mentorystės užsiėmimų:
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- Išsiaiškinti viešbučio valdymo specifiką - planavimo, todėl, organizuoti, kontroliuoti,
žmogiškųjų išteklių valdymą;
- Priimanti patarimai skaičiavimais visų teikiamų paslaugų viešbutyje – skaičiavimų
patiekalų, apgyvendinimo;
- Susipažinimas su viešbučio rinkodaros specifiką - kaip būti skiriasi nuo kitų;
- Išsiaiškinti, kaip tapti gera maisto ir gėrimų vadybininke.
Mentorė padėjo besimokančiojo nustatyti tikslus, kuriuos reikia pasiekti per
mentorystės užsiėmimų, iš mentoriaus vaidmenis bei besimokančiojo ir sesijų forma.
UŽDAVINIAI

Apibrėžti mokinės ir mentorės tikslai apima:
• Mokinė buvo priskirtas sprendžia, ar išlaikyti restoraną ir sveikatingumo centras arba
išsinuomoti patalpas užduotį;
Laikotarpis: 4 savaitės
• Kaip padaryti, kad viešbučio restoranas ir kavinė patraukli verslo klientams
Laikotarpis : 2 savaitės
• Pasirengimas marketingo strategijos ir rinkodaros planą naujai atidaryta 4žvaigždučių viešbutis , kur mokinė dirbo ;
Laikotarpis: 1 mėnuo
DETALIZUOTAS PLANAS (KAIP MENTORĖ PADĖJO MOKINEI):

Pirmasis klausimas, kuriuo mokinei reikia pasikonsultuoti su mentore buvo susiję su
tekančiu viešbutis sveikatingumo centras ir restoranas. Kadangi mokinei buvo
paskirtas iš priimant sprendimą dėl išlaikymo viešbučio restoranas ir sveikatingumo
centras ar nuomojant patalpas užduotį, mokinei reikia susipažinti su visais atitinkamais
aspektais, siekiant, kad būtų priimtas protingas sprendimas. Mentorė padėjo mokinei
suprasti svarbiausius susijusius su tekančiu tokius įrenginius, galimybes ir grėsmes,
kad viešbučio vadovybė gali susidurti klausimus. Pora taip pat aptarė konkrečius
išlaidas restorano ir sveikatingumo centras ir rinkodaros strategijas, siekiant sudaryti
sąlygas mokinei gauti visą informaciją būtina atsižvelgti į riziką ir galimybes, ir
nuspręsti, ar išlaikyti įrenginius arba leisti juos nuomoja. Kitas svarstomas klausimas
buvo rinkodaros strategija ir marketingo planas 4 žvaigždučių viešbutyje, kad mokinei
reikia pasiruošti viešbučio savininkas. Kadangi mokinė neturėjo patirties viešbučio
valdymo, ji nežinojo apie ypatumus marketingą turizmo sektoriuje ir viešbučio
rinkodaros. Viešbučio savininkas tikisi, kad mokinė parengs rinkodaros planą 2
savaites. Mentorystės pora aptarė konkrečius dalykus, viešbučio rinkodaros planą.
Kaip mentorė baigė savo pareigas palaipsniui studijas ir dirbo turizmo ir svetingumo
universiteto katedros, ji galėjo pateikti mokinei su teorinių žinių ir praktinių patarimų
apie tai, kaip parengti rinkodaros planą viešbutyje.
Mentorė taip pat su sąlyga, kad mokinė su marketingo plano 4-žvaigždučių viešbutis
(kai mentorė dirba) Parašė savo studentams. Paskutinis sesijos traktavo kaip sugauti
dėmesį ir kaip pritraukti verslininku aplankyti restoraną ir kavinę klausimą. Vienas iš
sprendimų pasiūlė, buvo įkurti privatų klubą jiems.
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REZULTATAI
MENTOREI:

Kaip patyrusi turizmo specialistė , mentorė laikomas dalyvaujantis ES TM projektą ,
kaip puiki galimybė tinklų , taip pat galimybė įgyti naujų perspektyvų , susijusių su jos
mokslinių tyrimų veiklą. Be to, mentorė buvo siekiama praktika bei pagerinti įgytas
kuravimo įgūdžių, kurie gali padėti jai siekti savo pačios karjerą . Mentorė rado mokinės
parinkimą labai veiksminga , nes jos profesinių interesų , kaip mentorė įvykdė
reikalavimus ir poreikius mokinės.
MOKINEI:

Mokinė galėjo susipažinti su ypatumų valdyti viešbutį labai efektyviu būdu. Dabar ji gali
naudoti visą informaciją ir žinias sprendimų priėmimo kasdienėse situacijose, per
viešbučio , kuriame ji veikia valdymą. Mokinės vadybiniai įgūdžiai buvo pritaikyti ir
sukūrė pagal sektoriaus reikalavimus. Mentorystės santykiai tęsėsi ilgiau nei formali
programa pagal ES Turizmas Mentor projektą.
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ATVEJO ANALIZĖ NR. 3
ATVEJIS:

Mokinys tuo metu buvo senas viešbutis vadybininkas, pelnė gerą atlyginimą, jis buvo
gerai vertinamas darbdavio ir turėjo geras perspektyvas būsimos karjeros viešbučio
pramonėje. Tačiau jis norėjo pradėti savo verslą siūlome profesionalų gido paslaugas
turistams.
Vadybininkas kreipėsi ir siūloma galimybė prisijungti prie EUTM projektą ir gauti
pagalbos iš mentoriaus , kuris veikė su HLTT sektoriuje ir galėtų suteikti vertingų
įžvalgų į pradedant verslą . Išnagrinėjus naudą, profesionalus vadovavimas gali
pasiūlyti , vadybininkas sutiko kreiptis į ES turizmo Mentorystės projekto.
BIOGRAFIJA
MOKINIO:

Mokiniui buvo 27 -metų asmuo, turintis bakalauro laipsnį vadybos ir turintys penkerių
metų darbo foną į turizmo sektoriuje tuo metu dirba kaip viešbučio vadovu. Tačiau,
nors jis pamatė savo profesinę ateitį turizmo sektoriuje, vietoje kopimo karjeros laiptais
viešbučio pramonės norėjo pradėti instrukciją agentūra Lietuvoje. Mokinys turėjo gana
gerą supratimą apie aktyvaus turizmo ypatumus, teikiant gido paslaugas turistams
(užsienio ir vietos) ir suprasti viduje darbu orientacines agentūrų ir kaip jie veikė turizmo
sektoriuje.
MOKINIO SSGG ANALIZĖ:

Stiprybės:
• turi 5 metų darbo patirtį į HLTT ;
• bakalauro laipsnis valdymas - teorinio pagrindo vadovaujančias pareigas ;
• Moka tris užsienio kalbas ;
• įrodė geras galimybes kūrybinio mąstymo ;
• yra atsakingas ir atkaklus ;
silpnybės:
• negali dirbti vienas ;
• neturi pakankamai drąsos priimti sprendimą , ypač greitai vieną ;
• Ar ne turėti aiškų supratimą apie ekonomikos ;
• Baimė nesėkmės trukdo savo norą imtis veiksmų ;
galimybės:
• Ilgalaikis galimybė - vieną dieną tapti finansiškai nepriklausomi ;
• Gali gauti naudingos informacijos iš savo dabartinio darbdavio aikštelė;
• Turi draugų , kurie veikia savo verslą. Jie gali konsultuotis su juo nemokamai ;
grėsmės:
• Norėdami prarasti dabartinį darbą , be jokių galimybių grįžti ;
• nutraukimas gerus santykius su dabartinio darbdavio ;
• Nesugebėjimas konkuruoti su konkurentais ;
• Pradinis kapitalas pradedant verslą yra labai mažas ;

Projektas EU Tourism Mentoring, 2013-1-SK1-LEO05-06367, įgyvendinamas pagal Mokymosi visą
gyvenimą programą, ty Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation ir buvo finansuojama remiant
Europos Komisijai.

MENTORYSTĖS SESIJOS

Pagal EUTM mentorystės projekto sąlygomis, bent 3 sesijas tarp mentoriaus ir mokinio
turėjo įvykti. Mentorystės procesas buvo mišinys susitikimai ir bendravimas internetu.
Iš viso iš mokinys ir jo mentorius turėjo susitikimus, tris telefono skambučius, vieną
"Skype" pokalbį ir keičiamasi penkis laiškus.
Per pirmą mentorystės sesiją tapo aišku, kad mokinys turėjo aiškią viziją dėl savo
verslo: Agentūra turėtų teikti turistams patraukli, interaktyvių ir įdomių orientacines
programas. Gidų darbo agentūroje būtų ne tik labai gerai išmanantis istoriją, bet taip
pat būti gyvas, charizmatiškas ir turi gerą humoro jausmą. Tačiau, nepaisant to, žinant
informaciją apie savo svajonių agentūra, jis pareiškė, kad jis neturėjo apie tai, kaip iš
tikrųjų pradėti verslą idėją. Pats pirmas iš darbų buvo sukurti būtent tai ko
mokinystikėjosi iš kuravimo santykius ir srityse, kur mentorius galėtų palengvinti
asmeninį augimą.
Trumpai tariant, mokinys ieškojo:
Asmuo, kuris galėtų vadovauti jam tose srityse, kuriose hedoesn't tikri;
Asmuo, kuris galėjo klausytis jo atspindžių, intensyvius;
kitokią nuomonę ir patarimus apie tai, kaip elgtis juda į priekį;
Norėdami tapti labiau motyvuoti ir pasitikintis savimi, gauti įkvėpimo pradėti savo
verslą.
Asmens vystymasis;
Jo ilgalaikis tikslas buvo turėti sėkmingą verslą turizmo sektoriuje.
Iš čia mentorius ir mokinys nustatė tikslus jų kuravimo santykius, daugiausia tarp jų
buvo:
1. Mokinys turėjo atlikti daugiau tyrimų apie tai, kaip pradėti savo verslą ir aiškiai
apibrėžti, kas yra tikrieji kliūčių jis mato;
Laikotarpis: 2 savaites.
2. Po apibrėžiant suvokiamas kliūtis į kurias mokinys turėtų rasti laiko pavyzdžių, kaip
kitiems pavyko su panašiomis problemomis;
Laikotarpis: 2 savaites.
3. Surinkę informaciją apie kliūtis, taip pat geriausios praktikos pavyzdžius, sprendžiant
jų, mokinys turėjo apibrėžti, kaip jis bus spręsti problemas ir galimus jo išteklius;
Laikotarpis: 2 savaites.
4. turi būti baigtas verslo planą kreipiančiosios agentūra, išleisti visas žinias jis
pasiektas naudoti;
Laikotarpis: 2 savaites.
KAIP MENTORIUS PADĖJO MOKINIUI

Pradžioje mentorius buvo laiko turi atviresnę ir išsamią diskusiją apie mokinio situaciją.
Pagrindinis klausimas mentoriui buvo, kodėl mokinio yra manoma, jo paties žodžiais
tariant, kad jis neturi jokio supratimo apie tai, kaip pradėti verslą ir kokios paramos jis
norėtų gauti iš mentoriaus ar kitiems apskritai.
Artėjant pirmosios sesijos pabaigoje mentorius paprašė mokinio pateikti daugiau
pavyzdžių ir daugiau informacijos apie savo verslo planą ir kalbėti daugiau apie
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mokslinius tyrimus, kurie padarė. Jis greitai tapo aišku, kad jis neturi pakankamai
pavyzdžių, kaip kiti sukūrėme savo agentūras ir kaip jie pradėjo verslą. Iš čia mentorius
ir mokinys rašė aiškių tikslų, kuriuos reikia pasiekti, sąrašą, kad mokinys gali sėkmingai
pradėjęs instrukciją agentūra.
Per ateinančius kelerius interneto pokalbius mokinys pradėjo apibrėžti ir nuolat įtraukti
daugiau informacijos apie tai, kas buvo būtini procesai pradėti savo verslą. Globėjas
nuolat klausinėjo apie tai, ką besimokančiojo manoma, kad kliūčių ir kiekvienas
žingsnis turi būti imtasi, siekiant sukurti savo instrukciją agentūra, ką kiti padarė
panašiose situacijose, panašumus tarp visų pavyzdžių ir taip pat jo atveju, ir kaip
besimokančiojo turėtų pradėti judėti į priekį.
Po kelių internetinių sesijų skatinančių mokinį kasti giliau apie pradedant instrukciją
agentūra ypatumus, mentorius palengvino gamybos išsamų verslo planą, kuriame
tarnavo kaip atspirties taškas mokiniui anketa naują vadovą agentūra. Verslo planas
pateikiama informacija apie sėkmingų rinkodaros strategijas, finansinės rizikos
vertinimo, rinkos segmentai turi būti nukreipta agentūra planuoja pasiekti įsiskverbimą
į rinką nacionaliniu mastu.
REZULTATAI

Nors tai nebuvo labai ilgi mentorystės santykius, mentorius ir mokinys turėjo
abipusiškai naudingus santykius su draugiška, pasitikinti bendravimo ir tik po kelių
susitikimų ( akis į akį ir internetu) mokinys turėjo savo pirmuosius pasiekimus. Per
mentorystės santykius, mokinys rodė vis daugiau ir daugiau požymių, pasitikėjimo ,
kad jo žinios augo ir todėl, kad jis buvo vienas atsakingas už savo tyrimų rezultatus.
Šiuo momentu mokinys yra įsteigęs savo įmonę ir jis sunkiai dirba, kurti savo verslą.
Per pastarąjį sesijos mokinys padarė išvadą, kad svarbiausias dalykas , jo nuomone ,
tai ne , kad vienas turi tiksliai žinoti , kaip pradėti verslą, bet tiesiog pradėti tai daryti.
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