STUDIU DE CAZ 1

CAZ

Discipolul care a aplicat sa participe in proiectul EU Tourism Mentoring pentru a
obtine ghidare de la o persoana care lucreaza in sectorul turism-servicii/ HLTT a avut
ca motiv implementarea ideii sale de afaceri. Cum aceasta persoana nu mai lucrase
inainte in acest sector, a considerat programul d ementoring ca o oportunitate
extraordinara pentru a obtine noi informatii si a-si expune ideile sale si planurile de
afaceri cu cineva mult mai experimentat in domeniu.
Astfel ea dobândit unele cunoștințe cu privire la modul de a face afaceri, discipolul
fiind conștient de multe provocări diferite, care ar putea împiedica întreprinderile mici
la atingerea succesului si cresterea pe termen lung. Astfel, discipolul căuta sa se
orienteze cu privire la modul de a rula o afacere în sectorul HLTT. Ea a cerut ajutor
pentru a dezvolta un plan de afaceri corespunzător, astfel încât sa poata aplica pentru
un împrumut bancar. Cum ideea de afaceri se baza pe un produs inovator, ea, de
asemenea, a avut nevoie de ajutor cu privire la formularea strategiei de marketing și
comunicare.
FORMARE DE BAZA
PROFILUL MENTORULUI:

Mentorul are 20 de ani experienta de lucru in sectorul turism – servicii /HLTT. A
inceput sa lucreze in sector ghid de turism si peste ani, a decis sa-si porneasca o
afacere proprie care se ocupa cu organizarea de calatorii ghidate in Bratislava
(Slovacia) si in imprejurimi.
Mentorul a inceput ca promovare a turismului activ - ciclo-turism.

PROFILUL DISCIPOLULUI:

Discipolul a fost o tanara hotarata sa inceapa propria afacere in sectorul turismservicii / HLTT. A avut anumite experiente ca antreprenor, dar nu in sector. Astfel, a
cautat mai multa informatie in interiorul acestui sector economic, punanad la punct si
incepand sa lucreze intr-un start-up, dezvoltandu-si propria retea de lucru.
Desi discipolul a avut un plan sa isi dezvolte afacerea intr-un anumit domeniu, avea
nevoie de asistenta ca sa puna la punct un plan de afaceri, pentru a obtine un
imprumut bancar, in vederea obtinerii de fonduri necesare pentru inceputul activitatii
propriului start-up. Discipolul avea nevoie si sa stabileasca o strategie de comunicare
si sa identifice potentialii parteneri.
SESIUNILE DE MENTORAT

In total, au avut loc 4 intalniri de mentorat.
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Mentorul a aranjat prima sesiune in forma unei intalniri de grup, cu toti discipolii
desemnati ei, astfel incat acestia sa se poata cunoaste unii cu altii, sa descopere
ceea ce li s-ar potrivi ca si plan de lucru, sa informeze participantii care este rolul
mentorului si al discipolului, potentiale beneficii ale mentoratului, ca si sarcini si
responsabilitati. Mentorul si-a facut si prima idee despre felul in care trebuia sa
abordeze lucrul in sesiuni cu discipolii.
Asteptarile discipolului au avut ca puncte:
- descoperirea elementelor specifice ale conducerii unei afaceri de tip start-up
in sectorul turism-servicii / HLTT;
- primirea de asistenta in formularea unor strategii de marketing si comunicare
adecvate;
- construirea unei retele de potentiali parteneri de afaceri.
Pe parcursul sesiunilor de mentorat, perechea de lucru a dat atentie, mai intai, primei
intalniri si selectarii puntelor de discutie pentru urmatoarea intalnire. Pe parcursul
sesiunilor de mentorat, perechea de lucru a descoperit ca, in afara intalnirilor fata in
fata, ar putea sa comunice destul de bine si pe e-mail sau telefon, pentru a sprijini
astfel procesul de mentorat.
OBIECTIVE

Perechea de mentorat a inceput sa discute ideile, aptitudinile, cunostintele si
experienta discipolului pentru a-i descopri nevoile. Mai mult, cuplul a decis sa urmeze
urmatoarele obiective cu privire la relatia d ementorat:
•

Sa scrie un plan de afaceri potrivit
Perioada: 4 saptamani

•

Sa stabileasca o strategie de comunicare si un plan de marketing
Perioada: 6 saptamani

•

Sa organizeze un eveniment de promovare si relationare
Perioada: 8 saptamani

•

Imbunatateasca web-site-ul existent
Perioada: 8 saptamani

•

Sa identifice potentialii pateneri de afaceri si sa stabileasca cooperare
Perioada: 10 saptamani

•

Sa redefineasca consumatorul tinta si sa adapteze strategia de comunicare
Perioada: 12 saptamani

PLANUL DETALIAT (CUM MENTORUL L-A AJUTAT PE DISCIPOL):

Impresia mentorului, chiar de la prima intalnire care a avut loc in August 2014, a fost
ca discipolul nu vroia chiar un mentor, ci mai mult sfaturi si contacte. Mentorul a luat
la cunostinta despre planul de afaceri al discipolului bazat pe website-ul ei si a
incercat sa-i ofere exact ceea ce discipolul se astepta de la relatia de mentorat.
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Avand in minte informatia, mentorul si-a dat seama ca discipolul sau, mai mult decat
mentorat, astepta un sfat in zona de afaceri a planului ei, cu care mentorul nu era
totusi familiarizat, si contacte.
Prima întâlnire personală individuală a avut loc în septembrie 2014. Mentorul și
discipolul au semnat acordul de mentorat și au discutat noul produs. De asemenea,
au convenit asupra unui set de obiective și au stabilit două acțiuni pentru următoarea
reuniune din noiembrie 2014, care a inclus dezvoltarea unui plan de afaceri, crearea
unei strategii de marketing și comunicare, care ar trebui să ajute discipolul sa
stabileasca o cooperare cu partenerii de afaceri, precum și promovarea serviciilor
sale .
După această întâlnire, comunicarea prin e-mail și telefon a avut loc între mentor și
discipolul sau. Mentorul a oferit discipolului asistență în dezvoltarea unui plan de
afaceri și formularea unei strategii de comunicare eficientă. Ea a ajutat, de
asemenea, discipolul in organizarea unui eveniment care vizează promovarea ei in
afaceri, precum și crearea de rețele. Ea, de asemenea, a contactat partenerii ei
pentru a ajuta discipolul sa-si prezinte produsul ei.
Cum mentorul a avut îndoieli cu privire la modul serios in care discipolul avea idee
despre demararea afacerii, el a evaluat rezultatele de mentorat și a constatat că ea
ar trebui să fie mai stricte ca un mentor și că discipolul nu ar trebui să o ia doar ca o
sursă de contacte si solutii. La următoarea reuniune, după verificarea acțiunilor
convenite, mentorul a decis, de asemenea, sa evalueze modul în care a fost
determinat discipolul în stabilirea noii ei afaceri.
La a treia reuniune discipolul a dovedit că ea a fost foarte hotărâtă să facă planul ei
de succes și sa dezvolte o carieră în sectorul HLTT. În ceea ce privește unele
dificultăți de punere în aplicare a acțiunilor convenite cu succes, ea a propus să fie
discutate problemele la reuniune și a avut o atitudine proactivă în propunerea
modurilor de abordare ale aceastei probleme.
Având în vedere rezultatele acțiunilor întreprinse anterior, cuplul de mentorat a dat
seama că piața internă nu este pregătită pentru produsul ei inovator și posibilii
parteneri să nu fie dispuși să coopereze. Împreună, au gasit un nou segment de piata
pentru produsul ei.
La ultima ședință, cuplul de mentorat a evaluat dezvoltarea de produse și perspectiva
viitoare. În cele din urmă, acest cuplu de mentorat a încheiat relația de mentorat, dar
au inceput un nou parteneriat de afaceri.
REZULTATE
REZULTATELE MENTORULUI:

Programul de mentorat a permis mentorului sa practice și să aprofundeze abilitățile
de mentorat. Pentru ca intentia initiala a discipolului a fost de planificare pentru a
pune la punct o afacere bazată pe un produs inovator, cu care mentorul nu a fost
familiarizat, mentorul a dobândit informații cu privire la noile tendințe în sectorul
turism-servicii / HLTT. Discipolul a fost un persoana foarte dinamică, entuziasta,
oferind mentorului noi perspective, cu privire la metodele prin care rulează o afacere
în acest sector și acest lucru a dus la fructificarea ideilor într-un un nou parteneriat
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de afaceri.
REZULTATELE DISCIPOLULUI

Obiectivele discipolului cu privire la relația de mentorat au fost îndeplinite. Mentorul a
furnizat discipolului informații cu privire la sectorul economic vizat și a ajutat-o să
înțeleagă contextul în care ea ar dori să opereze. Pe baza acestora, discipolul a fost
capabil să pregătească un plan de afaceri cuprinzător, identificând în detaliu viziunea,
strategia, grupul țintă, precum și potențiali parteneri de afaceri. Mentorul l-a ajutat pe
discipolul sau sa stabileasca o strategie de comunicare ca o parte a strategiei de
marketing.
Mai mult, discipolului i-au fost oferite orientări privind înființarea și funcționarea unui
start-up. În cele din urmă, cuplul a fost de acord cu privire la cooperarea viitoare.

Proiect EU Tourism Mentoring, 2013-1-SK01-LEO05-06367, a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicație reflectă doar punctele de vedere ale autorilor, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută
responsabilă pentru felul în care au fost folosite informațiile și nici pentru conținutul acestora.

STUDIU DE CAZ 2

CAZ

Un hotel de 4 stele recent deschis a angajat un director general, care a lucrat anterior
ca director al unei bănci. Managerul a dobândit abilități puternice în gestionarea unei
afaceri, dar nu a avut nici formare, nici experiență în sectorul turismului. Datorită
resurselor umane și financiare limitate ale hotelului (o întreprindere mică), managerul
căuta sprijin în afara companiei.
Managerului i-a fost oferita posibilitatea de a fi instruit de către un mentor care
operează în sectorul turism-servicii/HLTT, instruiți în cadrul proiectului EU Tourism
Mentoring. Recunoscând faptul că mentoratul ar putea fi un mod foarte eficient de a
se familiariza cu diferite probleme legate de managementul hotelier și de a dezvolta
abilități specifice cerute de sector, a decis să aplice pentru a deveni un discipol și să
participe la proiectul EU Tourism Mentoring.
FORMARE
PROFILUL MENTORULUI:

Mentorul a avut nouă ani de experiență în sectorul turism-servicii / HLTT. Ea a
terminat studiile post-absolvire la departamentul de turism și ospitalitate la o
universitate din Slovacia. Activitățile sale de cercetare s-au concentrat asupra
eficienței economice a proiectelor de investiții în facilități de cazare care a dus la
proiectarea unui instrument software de măsurare a eficienței economice a
investițiilor.
După absolvire, mentorul a operat ca un manager de produs al unui operator de
incoming in turism. Mai târziu, ea s-a mutat la o pensiune în High Tatras (Slovacia).
Ca studii academice, mentorul a facut cursuri la Institutul de Cercetare in Economie
și Management.
Din 2012 ea a funcționat ca un manager de hotel într-un hotel de 4 stele.
PROFILUL DISCIPOLULUI:

Discipolul a operat în sectorul bancar, de 14 ani, ca director al unei bănci. Ea a
condus, de asemenea, o agenție de furnizare de servicii de învățământ, cu accent pe
formarea companiei și dezvoltare personală.
Discipolul a avut o oportunitate de a începe o nouă carieră, ca director general, întrun hotel de 4 stele, unde lucrează ca manager de vânzări și coordonator, fiind, de
asemenea, responsabil pentru managementul restaurantului hotelului și centrului
wellness.
SESIUNILE DE MENTORAT

În conformitate cu termenii proiectului de mentorat EU Tourism Mentoring, au fost
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inițial 3 sesiuni de întâlnire mentorat.
Înainte de începerea sesiunilor, discipolul a fost familiarizat cu obiectivul și procesul
de întâlnirile de mentorat. Conceptul de program de mentorat, obiectivele, procedurile
și formular au fost introduse la prima intalnire.
Procesul de mentorat s-a bazat în principal pe întâlniri personale.
Discipolul a declarat următoarele așteptări de la sesiunile de mentorat:
- Aflarea specificului managementului hotelier - planificare, conducere, organizare,
control, gestionarea resurselor umane;
- Consilierea pe tipul de calcule la toate serviciile oferite de un hotel - calcule de feluri
de mâncare, cazare;
- Familiarizarea cu specificul de marketing pentru Hotel - cum să fie diferit de altele;
- Sa afle cum poti deveni un bun manager de bautura & mancare.
Mentorul l-a ajutat pe discipol sa-si seteze obiectivele care trebuie atinse de-a lungul
sesiunilor de mentorat, l-a instruit cu privire la rolurile relatiei intre un mentor și un
discipol, cat si la tipul de sesiuni.
OBIECTIVE

Obiectivele definite de catre discipol si mentor au inclus:
•

Discipolului i-a fost atribuit o sarcină de a decide dacă să mențină restaurantul
hotelului și centrul de wellness sau să închirieze aceste facilitati;
Perioada: 4 saptamani

•

Cum sa faca restaurantul hotelului si cafeneaua atractiva pentru clienti de
afaceri si de clasa;
Perioada: 2 saptamani

•

Pregatirea unei strategii de marketing si a unui plan de marketing plan al noului
hotel de 4*, abia deschis, unde discipolul lucra;
Perioada: 1 saptamani

PLANUL DETALIAT (CUM MENTORUL L-A AJUTAT PE DISCIPOL):

Prima problemă, cu privire la care discipolul a fost nevoit să se consulte cu mentorul
despre, a fost despre functionarea centrului wellness de la hotel și a restaurantului.
Discipolului i-a fost atribuit o sarcină de a decide asupra menținerii restaurantului
hotelului și centrului wellness sau închirierea facilităților, acestea fiindu-i necesare
discipolului pentru a se familiariza cu toate aspectele relevante si pentru a lua o
decizie rațională.
Mentorul ajutat discipolul să înțeleagă cele mai importante aspecte legate de
funcționarea unor astfel de instalații, a oportunităților și amenințărilor cu care
conducerea hotelului s-ar putea confrunta. Cuplul a discutat, de asemenea, costurile
specifice ale strategiilor de restaurant și centru wellness și de marketing, în scopul
de a permite discipolului sa obțina toate informațiile necesare pentru a lua în
considerare riscurile și oportunitățile și să decidă dacă să mențină facilitățile sau le
lase pentru venituri din chirie.
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Un alt aspect discutat a fost o strategie de marketing și un plan de marketing al
hotelului de 4 stele pe care discipolul era necesar să-l pregătească pentru
proprietarul hotelului. Pentru ca discipolul nu a avut nici o experiență anterioară de
management hotelier, ea nu a avut cunoștință nici de caracteristicile specifice ale
marketingului în sectorul HLTT și comercializarea specifica a unor servicii de hotel.
Proprietarul hotelului a așteptat discipolul să pregătească un plan de marketing, intro perioada de 2 saptamani.
Cuplul de mentorat a discutat părțile specifice ale planului de marketing pentru hotel.
Pentru ca mentorul a terminat studiile post-graduale și, de asemenea, a lucrat la un
departament de turism și ospitalitate al universității, ea a fost în măsură să furnizeze
discipolului cunoștințe teoretice și sfaturi practice despre cum să pregătească un
plan de marketing dintr-un hotel. Mentorul a oferit, de asemenea, discipolului, un
plan de marketing al unui hotel de 4 stele (unde mentorul lucreaza) scris de studenții
de la universitate.
Ultima sesiune a tratat problema modului de a atrage atenția și de a atrage oameni
de afaceri și clienților de clasa, pentru a vizita restaurantul hotelului și a merge la
cafenea. Una dintre soluțiile propuse a fost înființarea unui club privat pentru ei.
REZULTATE
REZULTATELE MENTORULUI:

Ca un profesionist cu experiență in sectorul turism-servicii/HLTT, mentorul a
considerat participarea sa la proiectul EUTM ca o mare oportunitate pentru crearea
de rețele, noi contacte, precum și posibilitatea de a obține noi perspective legate de
activitățile sale de cercetare. În plus, mentorul căuta să practice și sa-si
îmbunătățeasca abilitățile de mentorat dobândite, care l-ar putea ajuta sa urmeze
propria carieră.
Mentorul a găsit imperecherea cu discipolul foarte eficienta, pentru că interesele sale
profesionale de mentor au îndeplinit cerințele și nevoile discipolului.
REZULTATELE DISCIPOLULUI:

Discipolul a fost capabil sa se familiarizeze cu caracteristici specifice de gestionare a
unui hotel intr-un mod foarte eficient. Acum, ea poate utiliza toate informațiile și
cunoștințele pentru un mod de luare a deciziilor, în situații de zi cu zi, în timpul
conducerii hotelului în care ea operează. Abilitățile manageriale ale discipolului au
fost adaptate și dezvoltate în conformitate cu cerințele din acest sector.
Relația de mentorat a durat peste programul oficial propus de proiectul EU Tourism
Mentoring.

Proiect EU Tourism Mentoring, 2013-1-SK01-LEO05-06367, a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene.
Această publicație reflectă doar punctele de vedere ale autorilor, iar Comisia Europeană nu poate fi făcută
responsabilă pentru felul în care au fost folosite informațiile și nici pentru conținutul acestora.

STUDIUL DE CAZ 3

CAZ:

Discipolul din acest caz a fost un manager de hotel vechi, a câștigat un salariu bun,
el a fost bine privit de catre angajatorul său și a avut perspective bune pentru o
viitoare carieră în industria hotelieră. Cu toate acestea, el a dorit să înceapă propriile
servicii de ghid profesionist care oferă afaceri pentru turiști.
Managerul a fost abordat si I s-a oferit posibilitatea de a se alătura proiectului EU
Tourism Mentoring și sa primeasca ajutor de la un mentor care a operat în sectorul
turism-servicii / HLTT, care ar putea sa-i ofere perspective valoroase in demararea
unei afaceri. Luând în considerare beneficiile pe care mentoratul profesional ar putea
sa i le ofere, managerul a fost de acord să se implice in proiectul EU Tourism
Mentoring.
FORMARE
PROFILUL DISCIPOLULUI:

Discipolul a fost o persoană în vârstă de 27 de ani, care deține o diplomă de licență în
management și având o cinci ani de fundal care lucrează în sectorul HLTT la momentul
angajat ca un manager de hotel. Cu toate acestea, în timp ce el a văzut viitorul său
profesional în sectorul turism-servicii / HLTT, în loc de alpinism în carieră în industria
hotelieră a vrut să înceapă o agenție de ghid în Lituania. Discipolul a avut o bună
înțelegere cu privire la particularitățile de turism activ, oferind servicii de ghid turistic
pentru turiști (străini și locali), precum și faptul ca a înțeles lucrările anterioare ale
agențiilor de ghidare și modul în care acestea funcționează în sectorul turism-servicii/
HLTT.
Analiza SWOT a discipolului:

Puncte forte:
• Are 5 ani experienta de lucru in turism-servicii/ HLTT;
• Studii liceale in management – baza teoretica pentru pozitii de management;
• Vorbeste trei limbi straine;
• A demonstrat aptitudini bune si gandire creatoare;
• Este responsabil si indatoritor;
Puncte slabe:
• Nu poate sa munceasca singur;
• Nu are destul curaj sa ia o decizie, mai ales una rapida;
• Nu are o intelegere clara a economiei si a felului in care functioneaza;
• Teama de esec il impiedica sa-si manifeste vointa;
Oportunitati:
• Oportunitatea de termen lung – o zi in care sa devina independent financiar;
• Poate sa primeasca o multime de informatii folositoare si adecvate;
• Has friends who are running their own business. They can consult him for free;
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Amenintari:
• Pierderea locului de munca actual, fara nicio alta posibilitate de revenire;
• Incheierea unei relatii bune cu angajatorul curent;
• Inabilitatea de a concura cu potentiali competitori;
• Capitalul de pornire pentru o noua afacere este destul de scazut;
SESIUNILE DE MENTORAT

În conformitate cu termenii proiectului de mentorat EU Tourism Mentoring, cel puțin
3 sesiuni de mentorat între mentor și discipol ar fi trebuit să aibă loc. Procesul de
mentorat a fost un amestec de întâlniri față în față și comunicare online. În total,
discipolul și mentorul lui a avut două întâlniri față în față, trei apeluri telefonice, un
apel Skype și au făcut schimb de cinci e-mailuri.
În timpul primei sesiune de mentorat a devenit evident că discipolul a avut o viziune
clară pentru afacerea sa: agentia va oferi turiștilor programe de ghid turistic atractive,
interactive și interesante. Ghizii de lucru din cadrul agenției sunt bine instruiti la
istorie, dar, de asemenea, plini de viață, carismatici și au un bun simt al umorului. Cu
toate acestea, în ciuda acestor detalii stiute cu privire la de agenția sa de vis, el a
declarat că el nu a avut nici o idee despre cum să înceapă de fapt o afacere.
Prima comanda de mentorat in afaceri a fost stabilirea a ceea ce discipolul se astepta
sa obtina din relația de mentorat și domeniile în care mentorul ar putea facilita
dezvoltarea personală.
Pe scurt, discipolul avea nevoie de:
1. O persoana care ar putea sa-l coordoneze in zonele unde el nu se simte
increzator;
2. O persoana care ar putea sa-i asculte gandurile si sa-i faca brainstorming;
3. O opinie diferita si un sfat despre cum sa procedezi pentru a inainta;
4. Sa devina mai motivat si increzator in sine, sa aiba inspiratie pentru a-si incepe
propria afacere;
5. Dezvoltare personala;
6. Scopul sau pe termen lung a fost de a avea o afacere de succes in sectorul
turism-servicii / HLTT.
De aici, mentorul si discipolul au stabilit obiectivele pentru relatia lor de mentorat,
printre care, cele mai importante, au fost:
1. Discipolul a trebuit să efectueze mai multa cercetare cu privire la modul de a-si
începe propria afacere și în mod clar să definească care sunt adevăratele
obstacole pe care el vede;
Perioada: 2 saptamani.
2. După definirea obstacolelor percepute, discipolul ar trebui să isi ia timp pentru
a găsi exemple cu privire la modul în care alții au reușit cu probleme similare;
Perioada: 2 saptamani.
3. După colectarea informațiilor cu privire la obstacole, precum și exemple de bune
practici în relațiile cu acestea, discipolul a trebuit să definească modul în care
va aborda problemele și resursele disponibile;
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Perioada: 2 saptamani.
4. Un plan de afaceri pentru agenție de organizare trebuie să fie completat, tinând
cont de toate cunoștințele pe care el le-a dobandit;
Perioada: 2 saptamani.

PLANUL DETALIAT (CUM MENTORUL L-A AJUTAT PE DISCIPOL):

Mai intai, mentorul si-a luat timp pentru a avea o discuție mai deschisă și în profunzime
despre situația discipolului sau. Principala preocupare a mentorului a fost sa-l intrebe
pe discipolul sau ce are nevoie, în propriile sale cuvinte, că el nu are nici o idee despre
cum să înceapă o afacere și ce fel de sprijin ar dori să primească de la mentor sau de
la alții, în general.
Spre sfârșitul primei sesiuni mentorul a solicitat discipolului să furnizeze mai multe
exemple și mai multe detalii despre planul său de afaceri și sa vorbeasca mai mult
despre cercetările pe care le făcuse. Curând, a devenit evident că nu are destule
exemple de modul în care alții au infiintat o agenție de turism și modul în care acestia
au început afaceri.
De aici mentorul și discipolul au scris o listă de obiective clare de atins, astfel încât
discipolul sa poata reuși în initiativa lui cu agentia de ghizi.
În următoarele câteva comunicari online, discipolul a incercat să contureze și să
adaugei continuu informații suplimentare cu privire la ceea ce fost necesare pentru a
începe afacerea. Mentorul a fost constant întrebat despre ceea ce discipolul crede că
sunt obstacolele pentru fiecare pas pe care trebuie sa il faca, în vederea infiintarii
agenției sale de ghizi, ceea ce altii au facut in situatii similare, asemănările între toate
exemplele și, de asemenea, cazul său, și modul în care discipolul ar trebui să
procedeze din acel moment, înainte .
După mai multe sesiuni online de încurajare discipolul a incercat să se informeze mai
serios despre particularitățile initiativei de a infiinta o agenție de turism pentru ghizi, iar
mentorul a facilitat producerea unui plan de afaceri cuprinzător, care a servit ca punct
de plecare pentru noua agentie de turism. Planul de afaceri conține informații cu privire
la strategiile de marketing de succes, de evaluare a riscurilor financiare, segmentele
de piață care urmează să fie vizate de către agenția de turism, planurile de îndeplinire
a lor si pătrunderea pe piață la scară națională.
REZULTATE

Chiar dacă acest al treilea caz nu a fost o relatie de mentorat foarte lunga, mentorul și
discipolul sau au avut o relație benefică reciproc, de comunicare prietenoasa,
încrezători și, doar după câteva întâlniri (față în față și on-line), discipolul a avut primele
sale realizari. De-a lungul relatiei de mentorat, discipolul a aratat tot mai multe semne
de încredere. iar cunoștințele sale au crescut și pentru că el a fost cel responsabil
pentru rezultatele cercetărilor sale. În momentul de față, discipolul a infiintat compania
sa de ghizi, iar el lucrează din greu pentru a dezvolta afacerea. În timpul ultimei sesiuni,
discipolul a ajuns la concluzia că, cel mai important lucru, în opinia sa, nu este să
gândesti ca trebuie să știi exact cum să începi o afacere, ci doar sa treci la actiune.
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