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THE TEENAGE ENTREPRENEUR MOVEMENT

EXECUTIVE SUMMARY
Objective
The Teenage Entrepreneur Movement aims to provide resources and support to creative and driven young
individuals from all over the world who may not be fortunate enough to have access to the same opportunities
as other successful young entrepreneurs. We also want to promote the idea of entrepreneurship through our
“Redefining Entrepreneur” campaign.

Goals
The Goal of the Teenage Entrepreneur Movement is simple. We want to have a hand in creating the next
generation of entrepreneurs by providing them with a platform to learn, gain access to contacts, mentorship,
products and services in order for them to reach their potential.

Solution
We aim to present the Teenage Entrepreneur Movement in many different forms, both online and in real world.
From a state of the art website and networking platform to an advisory board and lobby groups who debate
and campaign on behalf of the young entrepreneurs of the world and their interests. We also hope to establish
partnerships with many different business and organisation who share the same goal in nurturing young
creative talent.

Project Outline
The Teenage Entrepreneur Movement is a global platform that aims to provide resources and opportunities to
young entrepreneurs all over the world who may not be fortunate enough to have access to the
aforementioned items. By providing an online networking platform and by partnering with various businesses
and organisations we aim to help nurture the next generation of entrepreneurs whilst campaigning for an
economic environment that meets their needs.
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INTRODUÇÃO
O TEM ( Teenage entrepreneur movement) é um projecto global que foi criado para poder
empoderar jovens e adolescentes que vivem com um sonho e sonham em realisa-lo. O
objectivo do projecto é introduzir plataformas e providenciar recursos pra que estes
empreendedores possam utilizar enquanto procuram sucedir. Existem muitos jovens com
ideias e creatividade , o importante é criar as oportunidades.

TEMA
O Teeenage entrepreneurship movement África foi criado para que a ajuda providênciada
pela nossa plataforma possa ser mais específica eis que as condições econômicas e
sociais em
África são diferentes em comparação com outros continentes.

REDEFININDO O EMPREENDEDORISMO
Hoje em dia os empresários operam em um vasto número de áreas, especialmente áreas
artísticas, como música, cinema, escrita, e até mesmo fitness. Ser um "YouTuber", um
maquiador ou DJ tambem pode mostrar características de um empreendedor. Promovendo
esta mensagem, queremos acabar com o estigma supracitado, incentivar os jovens a
envolverem-se na nossa organização e assim, todos juntos podemos redefinir o significado
de oque é um empreendedor.
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ESBOÇO DO PROJECTO
O Teenage Entrepreneur Movement África é uma plataforma que visa fornecer recursos,
contactos e oportunidades para jovens empreendedores que podem não ter a sorte de ter
acesso aos recursos necessários para poderem sucedir. Ao fornecer uma plataforma de
rede on-line e em parceria com várias empresas e organizações, pretendemos ajudar a
cultivar a próxima geração de empreendedores ao mesmo tempo em que fazemos
campanha por um ambiente econômico que atenda às necessiades dos jovens Africanos.

BENEFÍCIOS DESTE PROJECTO
É importante realisarmos que as crianças
são o futuro. Este movimento abre opurtunidades e ajuda a esclarecer dúvidas que muitos
jovens ou adolescentes possam ter em termos de como sucedir como um empreendedor.
Parceiros poderão beneficiar por ajudar jovens que no futuro podem ter o conhecimento
necessário para poder desenvolver Àfrica em várias áreas como a educação e a economia.

COMO PODE PARTICIPAR ?
Estamos à procura de consultores, embaixadores e mentores que independentemente de
sua experiência , possam ter a mesma paixão que nós temos para ajudar a desenvolver e
apoiar a próxima geração de jovens empreendedores.
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CONSELHEIROS E MEMBROS DA EQUIPE
A TEM se esforça para ser uma organização construída por jovens para jovens e é por isso
que é extremamente importante que nós construamos uma grande presença de jovens
dentro da nossa equipe principal. Isso variará de conselheiros que fornecerão perspectivas
e opiniões aos jovens sobre a direção de nosso movimento e também membros de equipes
de regiões diferentes que desempenharão um papel fundamental em nossa equipe. É
importante que tenhamos equipes e membros regionais para nos adaptarmos corretamente
às necessidades culturais e econômicas dos empreendedores da área.

Atualmente, temos líderes nas seguintes regiões:
• Irlanda (sede) - liderada por Jordan Casey
• Moçambique (Africa Hub) - liderado por Keyah Pedro
• Índia - liderado por Sahil Chaudary
• Dubai (Oriente Médio Hub) - liderado por Muhammed Musharaf Abdulla
• Vale do Silício - liderado por Hetesh Sehgal
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EMBAIXADORES E MENTORES
Estamos à procura de pessoas aficionadas e apaixonadas que sintam que podem
contribuir para a TEM como modelos. Tornar-se um Embaixador intata compartilhar o
nosso objetivo, promovendo nossa missão, contribuindo para o TEM por meio de
entrevistas, estudos de caso, clipes de vídeo e podcast. Também estamos procurando
embaixadores que possam participar do nosso programa de orientação. Isso significa
fornecer conselhos e orientação aos nossos empreendedores de todo o mundo,
geralmente em um ambiente de “bate-papo” ao vivo do Google. Isto é baseado
principalmente on-line, mas no futuro nós procuramos realmente participar em eventos do
mundo real.

ASSESSORES
Nosso Conselho Consultivo é formado por outros jovens empresários ou adolescentes que
desejam ajudar-nos a guiar a nossa missão, reunindo-se regularmente para discutir a
direção do Teenage entrepreneur movement e como podemos melhorar em diferentes
áreas.

MEMBROS DO TEM
Também estamos procurando outros membros da equipe que sintam que podem contribuir
para o Teenage entrepreur movement de outras formas. Queremos que a TEM seja uma
rede global que conecte os jovens com uma visão em todo o mundo. Se você estiver
interessado em se tornar um líder do TEM em seu país, entre em contato.
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CONTATO:
Se você acha que pode estar interessado em uma das funções acima, entre em contato
connosco: keyah001pedro@gmail.com ou Jordan Casey: simplyentertainingji@gmail.com

PARCEIROS DE EDUCAÇÃO
Estamos procurando o apoio de um parceiro educacional, particularmente uma instituição
de terceiro nível, que compartilhe nossa paixão pelo empreendedorismo, para ajudar a
fornecer espaço e suporte para os membros da TEM e nossa equipe. O apoio de uma
instituição de terceiro nível é vital para o nosso objetivo, pois procuramos informar e orientar
os jovens para uma carreira em negócios e tecnologia.

PARCEIROS CORPORATIVOS
O Teenage Entrepreneur Movement também está convocando empresários, globais ou
nacionais, de todos os setores, que compartilham de uma visão e paixão semelhante à
nossa, para se envolver como um parceiro corporativo oficial. Estamos à procura de um
parceiro que esteja disposto a apoiar a TEM e seus membros por meio de apoio, incentivo,
espaço para eventos e outros métodos para nos ajudar em nosso objetivo de estimular
uma geração de jovens empreendedores.

PARCERIAS GOVERMENTAIS E PÚBLICAS
Também estamos procurando parcerias com o governo e organizações públicas para ter
um lugar à mesa quando se trata de questões relativas a jovens, para doações e
financiamento e para também envolver-se com o sistema escolar público.
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NOSSOS SERVIÇOS
Local na rede Internet
Nosso site de última geração será o ponto focal de toda a nossa organização. Será
totalmente responsivo, mantido regularmente e mantido atualizado. Ele contatará
informações sobre nossos parceiros, recursos disponíveis, acesso à nossa plataforma de
rede, um blog regular, estudos de caso, informações sobre nossa equipe e informações
gerais mais benéficas.

PLATAFORMA DE REDES SOCIAS
Queremos ter uma plataforma de redes sociais totalmente funcional para todos os
membros do Teenage Entrepreneur Movement. Semelhante a um serviço do LinkedIn, ele
permitiria que jovens empreendedores de todo o mundo se conectassem, se
comunicassem e colaborassem. Também permitiria que os membros contatassem como
mentores, conselheiros, embaixadores ou outros indivíduos benéficos associados à TEM
(por exemplo, mídia, investidores). Também incluiria um aplicativo móvel.
Aulas de orientação / estudos de caso
Como parte de nosso programa de Mentores (Consultores, Embaixadores e Mentores),
esperamos organizar aulas de orientação ao vivo e pre-recorded vídeos de informação com
nossos membros e embaixadores. Também esperamos ter peças escritas na forma de
estudos de caso e entrevistas.

EVENTOS
Queremos também investigar a ideia de hospedar eventos físicos ou on-line ou encontros
ao redor do mundo centrados no TEM e em seus membros.
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PROGRAMAS ESCOLARES
Como parte do TEM, queremos nos envolver com o Sistema Escolar Irlandês, promovendo
a idéia de características e habilidades empreendedoras sendo exibidas na vida cotidiana. E
gostariamos que África podesse também adaptar essa nova maneira de pensar.

CANAL DE YOUTUBE/PODCAST
Procuramos ter uma forte presença nas redes socias em forma de vídeo por meio de um
canal do YouTube que mostrará entrevistas, vídeos , estudos de caso e conteúdo de vídeo
mais informativo. Também procuramos hospedar um podcast centrado em conversas
sobre o panorama empreendedor e entrevistas.

PRESENÇA NAS REDES SOCIAIS
Para manter nossos seguidores atualizados e estar facilmente disponíveis para entrar em
contato, esperamos ter uma presença ativa nas redes sociais, especialmente no Twitter e
no Facebook.

SABER MAIS
Para saber mais sobre a TEM Worldwide ou sobre como você pode se envolver com a TEM
África, consulte http://temworldwide.com para obter documentos mais detalhados ou entre
em contato com Jordan Casey ou Keyah Pedro
Se você acha que pode estar interessado em uma das funções acima, entre em contato
connosco: keyah001pedro@gmail.com ou Jordan Casey: simplyentertainingji@gmail.com
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