
Communiqué de presse du 20/09/07 

 

Partenaire Entreprise, créateur de réseaux 
 

PPoouurr  llee  ccrrééaatteeuurr  dd’’eennttrreepprriissee,,  mmeenneerr  àà  bbiieenn  ssoonn  pprroojjeett  eesstt  ssoouuvveenntt  

ssyynnoonnyymmee  ddee  ««  ccrrééaattiioonn  ddee  rréésseeaauu  »»  eett  ddee  ««  rreennccoonnttrreerr  lleess  bboonnnneess  ppeerrssoonnnneess  

aauu  bboonn  mmoommeenntt  »»..  IIll  ppeeuutt  eenn  eeffffeett  ss’’aavvéérreerr  ddiiffffiicciillee,,  ssoouuvveenntt  ttrroopp  pprriiss  ppaarr  ssoonn  

pprroojjeett,,  ddee  ttrraavvaaiilllleerr  ssoonn  rreellaattiioonnnneell  aauuxx  ddiifffféérreenntteess  ééttaappeess  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn..  

PPaarrtteennaaiirree--EEnnttrreepprriissee..ffrr  aappppaarraaîîtt  aalloorrss  ccoommmmee  ll’’uunnee  ddeess  ssoolluuttiioonnss  ccoonnccrrèètteess  eett  

ggrraattuuiitteess  ppoouurr  lleess  ccrrééaatteeuurrss  dd’’eennttrreepprriisseess......  

  

PPaarrtteennaaiirree  EEnnttrreepprriissee  eesstt  uunn  ppoorrttaaiill  ggrraattuuiitt  ddee  mmiisseess  eenn  rreellaattiioonn  qquuaalliiffiiééeess  ppoouurr  

ccrrééaatteeuurrss  dd’’eennttrreepprriisseess  eett  ppaarrtteennaaiirreess  ccoonnsseeiilllleerrss  //  ffiinnaanncciieerrss..  LLee  pprroojjeett  PPaarrtteennaaiirree  

EEnnttrreepprriissee  eesstt  nnéé  àà  ppaarrttiirr  dd’’uunn  ccoonnssttaatt  éévviiddeenntt  ::  DD’’uunn  ccôôttéé,,  ddeess  ddiizzaaiinneess  ddee  mmiilllliieerrss  ddee  

pprroojjeettss  qquuii  aatttteennddeenntt  uunn  ccoouupp  ddee  ppoouuccee  ppoouurr  ssee  llaanncceerr  oouu  aabboouuttiirr  eett  ddee  ll’’aauuttrree,,  ddeess  

ddiirriiggeeaannttss  dd’’hhiieerr  eett  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  qquuii  ssoouuhhaaiitteenntt  ppaarrttiicciippeerr  eenn  ttaanntt  qquuee  ccoonnsseeiilllleerr  eett//oouu  

iinnvveessttiisssseeuurr..  

  

LLee  ccrrééaatteeuurr  dd’’eennttrreepprriissee,,  mmaallggrréé  ssaa  mmoottiivvaattiioonn,,  sseess  iiddééeess  iinnnnoovvaanntteess  eett  ttoouuttee  

ssoonn  éénneerrggiiee,,  aavvaaiitt  dduu  mmaall  àà  rreennccoonnttrreerr  sseess  ppaarrtteennaaiirreess  ddee  ddeemmaaiinn..  PPaarrtteennaaiirree--

EEnnttrreepprriissee..ffrr  lluuii  ffaacciilliittee  llaa  ttââcchhee  aavveecc  uunn  sseerrvviiccee  eennttiièèrreemmeenntt  ggrraattuuiitt  mmaaiiss  nnééaannmmooiinnss  

sséélleeccttiiff  eett  qquuaalliittaattiiff,,  lluuii  pprrooppoossaanntt  ::  ddeess  IIddééeess,,  ddeess  AAccttuuaalliittééss,,  ddeess  IInntteerrvviieewwss,,  ddeess  

FFoorruummss  ddee  ddiissccuussssiioonn,,  uunnee  VVeeiillllee  ssuurr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  pprroojjeettss  eett  pprrooppoossiittiioonnss  

dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  rréécceenntteess……  

  

PPaarrtteennaaiirree  EEnnttrreepprriissee  mmeett  àà  ddiissppoossiittiioonn  dduu  ccrrééaatteeuurr  uunnee  vvéérriittaabbllee  aaiiddee  àà  llaa  

ccrrééaattiioonn  dd’’eennttrreepprriissee  eenn  ccoollllaabboorraanntt  àà  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  ddee  rréésseeaauuxx  ppaarr  llee  bbiiaaiiss  ddee  llaa  

ccoonnssuullttaattiioonnss  ddeess  pprrooffiillss  eett  aannnnoonncceess..    
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SYNTHESE 

 

Pour le créateur d’entreprise, mener son projet à terme signifie souvent « créer du 

réseau » et, mais il faut bien souvent consacrer plus de temps que prévu à l’entretien 

de ces relations professionnelles. Des sites de mises en relation qualifiées tels que 

Partenaire-entreprise.fr, totalement gratuit, relève le défi d'apporter une réponse 

concrète à leurs problématiques. 


