BIDRA TILL HÅLLBAR UTVECKLING GENOM ATT BLI

ABLE AMBASSADÖR
TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD

ABLE FOUNDATION
OM OSS & VÅR VISION
ABLE Foundation är en ideell, oberoende och icke
vinstdrivande stiftelse vars arbete syftar till att skapa initiativ
och samarbeten som främjar hållbar utveckling.
Vi har en ambitiös agenda och vill verka som en kraftfull
motor och arena för arbetet med FN:s globala mål och att
skapa förutsättningar för ett hållbart liv. Vi vill inspirera
individer, företag/organisationer och samhällen att gå
samman för att åstadkomma den hållbara förändring världen
så väl behöver.
TOGETHER WE ARE ABLE!

ABLE FOUNDATION

ABLE AMBASSADÖR
VAD INNEBÄR DET?

Vi behöver bli fler som berättar om vad man
kan vinna på att ha hållbarhet som en
genomgripande strategi i sitt liv, på arbetet
och i samhället.
Om du har ett stort intresse och gediget
engagemang för hållbarhet, vill bidra till ökad
medvetenhet kring Agenda 2030 och står
bakom vår vision så har du möjlighet att bli
ABLE Ambassadör.

Som ABLE Ambassadör är du stolt representant för
stiftelsen och bidrar genom att sprida och förstärka vårt
budskap samt skapa intresse för våra initiativ och
samarbeten. Det handlar exempelvis om att:
sprida information och material i dina befintliga
sociala media kanaler, i dina övriga upparbetade
nätverk, bland vänner och kollegor.
dela nyheter, tips och råd, analyser och insikter inom
området utifrån din egen personliga vinkel.
följa oss i våra kanaler och vara aktiv genom att dela,
gilla och kommentera.

ABLE AMBASSADÖR
VÅRT ERBJUDANDE
Vi vill skapa ett värdefullt och givande
samarbetet och som utvald ABLE Ambassadör
erbjuder vi dig:
delaktighet i en positiv gemenskap och
möjlighet att bidra i ett meningsfullt
sammanhang.
möjlighet att öka dina kunskaper kring
hållbarhet och Agenda 2030.

chans att knyta nya kontakter och att vidga ditt
nätverk.
möjlighet att delta i evenemang och seminarier som
arrangeras av ABLE Foundation.
förstärkning av ditt "varumärke" genom synlighet i
samverkan med oss.
support i form av material och information att sprida i
dina nätverk.
samverkan med andra ABLE Ambassadörer i en
gemensam community - där vi även ses emellanåt för att dela erfarenheter och utbyta idéer.
en digital pin som visar att du är ABLE Ambassadör.

ABLE AMBASSADÖR
NÄSTA STEG
Om du känner att det här är något för dig så kontakta oss!
Varmt välkommen att höra av dig till Tina Nordén:
tina@able.foundation

ABLE FOUNDATION

Webbsida
http://able.foundation

HÄR HITTAR DU
ABLE FOUNDATION

Facebook
@ablesthlm

LinkedIn
ABLE Foundation

Instagram
ABLE STOCKHOLM

