En non-profit organisation drevet af passionerede frivillige

Vi giver iværksættere det, som
de ikke kan købe.

Vi giver dem TID.
I TIME:ANGELS nedbryder vi barrierer
og skaber relationer på tværs af fag,
brancher, erfaring, køn, alder og geografi.
Vi bygger bro mellem mennesker, som vil
dele viden og kompetencer for at skabe
sunde og bæredygtige virksomheder.

Hvad der føles som en lille indsats fra én
person, kan være en kæmpe gave for en
anden.

Bliv en del af
bevægelsen
TIME:ANGELS skaber forudsætningen for samtaler, der
ellers ikke ville have fundet sted.
Det kan kun lade sig gøre med dedikerede frivillige, som
er med til at sikre, at alle vores arrangementer afvikles
professionelt uden at miste den nærværende, autentiske
atmosfære, som vi er kendte for.
Til gengæld får vores frivillige muligheden for at gøre en
forskel for iværksættere, udvide deres netværk med en
masse nye mennesker, som brænder for at dele deres
viden, og ikke mindst indsigt i alle de aspekter det kræver
at få succes med sin virksomhed.

Time:Turner
Time:Turneren er mødet i øjenhøjde uden skelnen mellem
dem som har brug for hjælp, og dem der har noget at give.
Mennesker møder mennesker, når startups og Time Angels
samles til en Time:Turner uden pitches og uden titler.
Vores Event Angels er ansvarlige for at facilitere aftenen
for en gruppe Time Angels, hvor de møder fire startups og
hører om deres udfordringer.
Hver startup præsenterer deres virksomhed og største,
aktuelle udfordring og de deltagende Time Angels spørger
ind for at forstå udfordringerne bedst muligt. Vi ‘drejer’
tiden i timeglassene, indtil alle startups har mødt alle Time
Angels.
Møderne bærer præg af nysgerrighed, energi og gensidig
respekt. Respekt for dem som tør føre deres ideer ud i livet
og respekt for dem, der har lyst til at se det lykkedes.

Hvad laver en
Event Angel ellers?
Vores lokale Event Angels hjælper først og fremmest med
de fire årlige event, som afholdes i deres by. Op til hvert
event hjælper de med at dele info om Time:Turneren i
deres netværk, så vi får fyldt alle pladser i god tid før
eventet.
En uge før mødes vi virtuelt til en snak om aftenens
ansvarsfordeling.
På selve dagen mødes vi 1½ time før eventet til fælles
aftensmad og en snak om de virksomheder, som vi skal
hjælpe.
Når eventet starter tager alle deres pladser (fx registrering,
modtagelse af iværksættere og Time Angels osv.). Når alle
er ankommet går hver Event Angel til deres respektive
gruppe, som de følger resten af aftenen.
Når eventet er slut runder vi af, rydder op og sørger i
fællesskab for at få alle godt ud af døren igen. ☺

Diversitet i
iværksætteri
Vi gør det muligt for alle at bidrage til iværksætteri,
uanset deres erfaring, kompetencer og branche.
Vores Time Angels er medarbejdere som vil
inspireres af iværksætterne; dem, der overvejer at
blive iværksættere; forskere og studerende, som vil
anvende deres teoretiske viden i praksis; og alle dem,
der bare gerne vil give tilbage.
Derfor er det også vigtigt for os at sikre diversitet
blandt vores Event Angels, og vi opfordrer naturligvis
alle til at være med uanset etnicitet, nationalitet,
seksualitet eller religion.

Vær med til at gøre en forskel,
meld dig som Event Angel her:
hello@timeangels.co
timeangels.co
+5377 5150

