Imię i nazwisko
Mentora/Konsultanta
Radosław Ługowicz
Aneta Sadowska-Wojak

Ewa Wilczewska
Przemysław Biłozor
Agnieszka Simon Adamczewska

Henryk Pietraszkiewicz
Ewa Magier
Dariusz Ludwiczak
Paweł Mieczan
Mariola Więckowska

Specjalizacja (rodzaj porady)
Systemy i strony internetowe, promocja w
sieci.
Public Relation/CrisisManagement/Creative
Idea
zarządzanie zespołem, zarządzanie sobą w
czasie, komunikacja interpersonalna, w tym
zdalna, zarządzanie konfliktem, psychologia i
dyplomacja w biznesie, motywacja
Interim PM/ portfolio, cash flow, organizacja
pracy
controlling, zarządzanie płynnością,
optymalny poziom kosztów
jak układać relacje z bankami / finansowanie
firm i osób fizycznych , restrukturyzacja
długów , finanse firmowe i osobiste, /,
działania w sytuacjach kryzysowych
decyzje bieżące i strategiczne , zarządzanie
operacyjne i
Zarządzanie pracownikami (systemy pracy w
kryzysie, motywowanie)
Model biznesowy, optymalizacja kosztów,
zarządzanie
radca prawny - sprawy właścicielskie, prawo
gospodarcze

Kontakt
radoslaw.lugowicz@netmachina.com
as@qacommunications.com

ewilczewska@crideaconsulting.pl
przemyslawbilozor@gmail.com
as_adamczewska@korrelat.com

hp2109@wp.pl
ewa.magier@etmus.pl
dareklud@wp.pl
pawelmieczan@gmail.com
biuro@ffr.pl

Funkcjonowanie średniej wielkości zakładów
produkcyjnych
Oprogramowanie Biznesowe
Zarządzanie finansami, kapitałem obrotowym,
procesy zakupowe
komunikacja w kryzysie, wsparcie
psychologiczne, radzenie sobie ze stresem i
emocjami,
Zarządzanie i organizacja pracy, Procesy w
firmie, Proces sprzedaży i oferty b2b
Zarządzanie w tym kryzysowe, finanse ,
bankowość
Zarządzanie przedsiębiorstwem, sprzedaż,
sytuacje kryzysowe, restrukturyzacja
Plan działań kryzysowych - jak
zminimalizować straty

e.kosinska@majsterpol.pl

szkolenia@agnieszkaszwejkowska.pl

Marzenna Tusza

Psycholog
Rozpoznanie i ocena sytuacji
przedsiębiorstwa, plan funkcjonowania
przedsiębiorstwa
Analiza i zarządzanie konfliktem, negocjacje,
mediacja, prawo nieruchomości
Zarządzanie operacyjne, optymalizacja
kosztów

Magdalena Kasiarz

Prawnik, doradca restrukturyzacyjny

Ewelina Pisarczyk
Maciej Firsowicz
Piotr Zachariasiewicz

Joanna Gawlik-Dziadoń
Katarzyna Kłopcińska
Ewa Chojecka
Radomir Sobczak
Wiktoria Jaros
Agnieszka
Szwejkowska

Maria Adamska
Barbara Pawlak

biuro@ffr.pl
biuro@ffr.pl

biuro@ffr.pl
biuro@ffr.pl
ewa2901@gmail.com
radomir.sobczak@gmail.com
biuro@ffr.pl

maria.adamska@firmyrodzinne.pl
mail@adrlaw.pl
biuro@ffr.pl
magdalena.kasiarzlewandowska@pl.ey.com

Justyna Józefowicz

Psycholog

biuro@ffr.pl

Nasi mentorzy są do Waszej dyspozycji. Możecie skorzystać z ich pomocy w obszarach, które są wpisane przy
poszczególnych osobach. Wystarczy skontaktować się z wybraną osobą mailowo, powołując się na akcję:
CZERWONY DYŻUR.
Mentorzy działają na zasadzie wolontariatu, przez określoną liczbę godzin w tygodniu. Może się więc zdarzyć, że
nie otrzymacie natychmiastowej odpowiedzi. W celu usprawnienia przepływu informacji, wyślijcie tego samego
maila także na adres Fundacji: biuro@ffr.pl
Pozwoli nam to koordynować cały proces.
Więcej informacji o Mentorach znajdziecie na naszej stronie: https://ffr.pl/pl/ewe/

