Dit jaar, 2019, is de 25ste verjaardag van Time Timer. Wat begon als een éénvrouw show is nu uitgegroeid tot een wereldwijd hulpmiddel voor studenten,
ouders, leraren en professionals. Jan Rogers, uitvinder en oprichter van de
Time Timer, had niet verwacht dat haar uitvinding van de eerste Time Timer
zo’n groot bereik zou hebben.
Time Timer is geïnspireerd door de jongste dochter van Jan om haar te helpen
grip te krijgen op het concept van tijd. Maar zoals bij veel kinderen waren de
overgangen van tijd moeilijk en de “nog vijf minuten” waarschuwing hielp niet.
Of het nu tijd was om naar school te gaan, huiswerk te maken, naar de sport te
gaan of naar bed, Jan’s dochter voelde zich vaak gefrustreerd en angstig
vanwege haar onvermogen om het concept van verstreken tijd te begrijpen.
Gemotiveerd om dit universele probleem op te lossen, creëerde Jan de Time
Timer. Een innovatieve, eenvoudige time management tool ontworpen om het
verstrijken van de tijd met behulp van een gepatenteerde rode schijf aan te

duiden. Naarmate de tijd verstrijkt, verdwijnt de rode schijf en maakt de routines
op het werk, school of thuis stress-vrij en plezierig.
Vandaag de dag is de Time Timer met rode schijf een wereldwijd erkende time
management hulpmiddel dat mensen van alle leeftijden, capaciteiten en
culturen helpt. "Make every moment count."
Wij danken u dat u onderdeel bent geweest van onze Time Timer familie
de afgelopen 25 jaar.

Vertel ons uw Time Timer verhaal en maak kans op een door Jan Rogers
gesigneerde Time Timer.
Wij worden op beurzen en conferenties regelmatig benaderd door fans die
heel graag hun verhaal willen vertellen. Gedurende 2019 zullen we deze
verhalen meer gaan delen, dus als u een Time Timer vehaal te delen heeft,
doet u dat dan! Als er één ding is wat wij hebben geleerd, is dat de Time Timer
ons leven meer beinvloed heeft dan wij ooit hadden verwacht. Vertel ons uw
verhaal via https://www.timetimer.nl/deel-je-verhaal/

De eerste 25 personen die hun
verhaal voor 10 april 2019 delen,
winnen een originele Time Timer
Medium met magneten, persoonlijk
gesigneerd door oprichter/uitvinder
Jan Rogers.

De winnaars krijgen via e-mail bericht op 15 april 2019. Uw e-mail adres dient
wel ingevoerd te zijn.
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