MentorRing

®

För idérika kvinnor!
Startar i Båstad den 7 april!

Ängelholmsvägen 263 i Båstad
®

Om MentorRing
®
MentorRing är av QUIS en framtagen metod för att stödja kvinnliga uppfinnare i innovationsprocessen med att förverkliga sina idéer.
Metoden beskriver ett strukturerat och dynamiskt arbetssätt för projektledare, grupp och individ.
®

MentorRing genomförs i form av att en homogen och mindre grupp stödjer varandra i arbetet med att tillvarata och förverkliga idéer till
organisations- eller marknadsanpassade innovationer. Ringens sammansättning av deltagare förutsätter att kvinnor har unika kunskaper, erfarenheter och nätverk med olika kontakter.
®

En MentorRing inleds med att skapa ett förhållningssätt inom Ringen där grundläggande förutsättningar för gruppen sätts. Nyckelord
för ett arbete med stöd av MentorRing är: långsiktighet, kontinuitet, uppföljning, anpassning, förtroende, samverkan och tystnadsplikt.
MentorRing är framtagen av kvinnor för kvinnor men kan likaväl användas av män som metod för stöd i innovationsprocessen.
®
®
Det registrerade varumärket MentorRing ägs av Svenska Uppfinnareföreningen. MentorRing , material, varumärket etc., får endast
användas med tillstånd av Svenska Uppfinnareföreningen.

MentorRing® i Båstad!
®

Nu startar vi en MentorRing i Båstad med möjlighet för dig som kvinna att realisera dina idéer. Vi träffas cirka en gång i
månaden under 2014 vid 8 tillfällen (15.00-18.30) för att tillsammans lära mer om processen att ta en idé till lansering. En
handledare hjälper er framåt i processen och tillsammans hjälper vi varandra. Den 7/4 sätter vi datum för alla träffar 2014.
För att kunna prata fritt om allas idéer skrivs vid första sammankomsten ett sekretessavtal som gäller alla i ringen. Till er
hjälp får ni en loggbok med information om innovationsprocessen, plats för egna anteckningar och förebilder genom 93
svenska uppfinnarkvinnor. Vi kommer också att bjuda in föreläsare inom de ämnen som främjar att ta era idéer framåt för
®
framtida lansering. I MentorRing Båstad samarbetar vi med WiTEC och ordförande Ingrid Thuresson (WiTEC SWEDEN
arbetar för kvinnors innovationer och entreprenörskap).
®

Region Skåne och Båstads Företagsby har delfinansierat denna MentorRing så kostnaden att delta är endast 5 000 kr
per person inklusive moms. OBS! Max 10 deltagare och senaste anmälan är den 2/4. Anmäl dig helst så fort som möjligt
till detta förmånliga erbjudande! Anmälan och eventuella frågor gör du via mail till Ulla (ulla.lilliehook@internova.nu).
Hjärtligt Välkommen!

Ulla Lilliehöök
®
MentorRing Handledare

Om Ulla Lilliehöök
Ulla har drivit Internova & Co AB sedan 1996. Internova utvecklar
människor och företag genom att stärka kompetensen inom prestationskultur. Ulla är certifierad coach och har lång erfarenhet av
att utveckla strukturerat arbetssätt som direkt kan komma till nytta
®
för deltagare i en MentorRing (se även www.internova.nu)

Projektet Kvinnliga uppfinnare, 2011–2014 är en nationell satsning för att ge fler kvinnor möjlighet att utveckla sina idéer
till marknadsanpassade innovationer. Projektet drivs av Svenska Uppfinnareföreningen och finansieras av Tillväxtverket
inom programmet Främja kvinnors företagande. Mer info på www.uppfinnare.se/quis

