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"Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuotannolle ei merkitse sisällön hyväksymistä, joka kuvastaa näkymät ainoastaan laatijoista, 

eikä komissiota voida pitää vastuussa mistään niihin sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä."  
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Lokakuusta 2019 alkanut Eurooppalainen 

Erasmus+ KA2 -hanke WinOnLine on lähes 
valmis päätökseen, hankkeen kumppanit on 

onnistunut toteuttamaan jo suurimman osan 

tavoitteista.  

Lue lisää: 
Ensimmäinen uutiskirje julkaistu täällä. 

Toinen uutiskirje julkaistu täällä. 

 

WIN On Line -koulutustoiminta Kyproksella: 

 

WIN On Line Partners järjesti 
kolmipäiväisen koulutusaktiviteetin 
Nikosiassa, Kyproksella 4.- 6. huhtikuuta 

2022. 

Koulutusohjelman pilotointi oli 

suoritettu ja mentorointiohjelman 

pilotointi oli alkamassa jokaisessa 

kumppanimaassa. Kumppanit olivat 

tiivistäneet kommenttinsa ja havaintonsa osa-aluista. Kyproksen tapaamisen aikana kaikkien 

maiden edustajat jakoivat kokemuksiaan. Toiminnan päätavoitteena oli arvioida molempia 

koulutuksen osa-alueita.  

Kaikki kumppanit ilmoittivat, että verkkokoulutusohjelman toteuttaminen naisille, jotka 
haluavat ryhtyä e-yrittäjiksi ja perustaa oman verkkoyrityksen, on saamassa vauhtia Win On-

Line-projektissa. Kunkin kumppanimaan osallistuminen pilotointiprosessiin oli vaikuttavaa. E-

yrittäjyys on selvästi yli 40-vuotiaiden naisten suosittu huolenaihe ja kiinnostuksen kohde. 

Kyproksen koulutuspäivien aikana kumppanit tutustuivat myös mentorointiprosessin 

kohokohtiin mentorointiasiantuntijoiden toimesta.   Kolme mentoria Kyprokselta ja yksi 

mentori Italiasta olivat läsnä tapahtumassa ja jakoivat kokemuksiaan, asiantuntemustaan ja 

ajatuksia mentorointiin e-yrittäjyyden ja yrittäjyyden maailmaan astuville naisille.  

Kaiken kaikkiaan koulutuspäivät olivat erittäin tuottavia ja tehokkaita. Jokainen maa teki 

hyödyllisiä huomioita, kun taas keskustelu mentorien  kanssa, oli erittäin hyödyllistä 
mentorointiprosessin toteutuksessa. 

 

https://winonline.training/
https://winonline.training/our-1st-newsletter/
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/03/WinOnLine_2nd_Newsletter_final_GR.pdf
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Tapaa mentorit: 

Kyprokselta: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiasta: Laura Mari 

Konsultti, kouluttaja, elämä- 

,liiketoiminta- ja urheiluvalmentaja 

 

Mentorina hän teki ihmissuhteista 
"aloitusalustan" oppimiselle sekä 
koulutukselle ja valmentajan 

tavoitteiden saavuttamiselle. 

Eleni Ekkeshi 

Ba Hons -tutkinto viestinnästä ja 
graafisesta taiteesta, Middlesexin 

yliopisto Iso-Britannia 

Telia&Pavla BBDO:n perustaja 

jäsen. 

"Ekkeshi Consultantsin" omistaja  

"Luova prosessi teemasta 

riippumatta on minulle aina 

antoisaa ja luo tyytyväisyyttä." 

 

Elena Tanou 

Matkailun ja turismin johtamisen 

kandidaatti 

Kyproksen naisyrittäjien 
eurooppalainen suurlähettiläs 

Kyproksen ” Cyprus Integrity Forum” 

varapuheenjohtaja 

Kyproksen kansainvälisten 
kauppakamarien varapuheenjohtaja 

"Yksin voit voittaa pelejä, mutta 

joukkueen kanssa voit voittaa 

mestaruuksia" 

Rita Hadjiloizou-Karatzia 

Perustaja, SocialWizin 

markkinointijohtaja ja operatiivinen 

johtaja 

"Oli sekä palkitsevaa että 
innostavaa mentoroida ja 

kannustaa ryhmäni fiksuja ja 

lahjakkaita mentoroitavia 

kehittämään liikeideoitaan ja 
tutkimaan e-yrittäjyyden 
mahdollisuuksia. Onnittelut 

Eurosuccessille ja sen 

kumppaneille erinomaisen 

työkalun kehittämisestä naisille, 
jotka haluavat e-yrittäjiksi” 

työkalun luomisesta na
haluavat ryhtyä e yrittäjiksi!"
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Seuraavat aktiviteetit: 

▪ Mentorointiohjelman pilotointi kunkin kumppanin maassa, jotta kumppanit voivat 

viimeistellä sähköisen alustan sisällön. 
▪ Videon toteutus naispuolisten e-yrittäjien haastatteluilla jokaisessa maassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Skannaa saadaksesi lisätietoja! 

Vieraile 

verkkosivuillamme! 

Seuraa meitä Facebookissa! 

@winonline.eu  

https://winonline.training/partners/
https://www.facebook.com/winonline.eu
https://winonline.training/
https://winonline.training/
https://www.facebook.com/winonline.eu

