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Bucureşti, 2 decembrie 2010 - În avanpremiera celei de-a doua ediţii, VentureConnect, prima
platformă de business care aduce împreună antreprenorii români şi investitorii în
IT/Internet/Tehnologie, raportează deja rezultate remarcabile.
Cea de-a doua ediţie VentureConnect, din 8 decembrie 2010, organizată de casa de avocatură Biriş
Goran, în colaborare cu Evensys, sub egida NetCamp 2010 se anunţă a fi de un interes crescut
datorită veştilor bune pe care le aduce.
TJobs.ro, platforma de recrutare pentru locuri de muncă în străinatate, se afla în faza de finalizare a
parteneriatului cu un grup de investitori străini şi locali pentru o finanţare estimată la circa 500.000
euro, lucru făcut posibil de către VentureConnect, în prima sa ediţie.
“VentureConnect, lansat în iunie 2010, este un proiect de pionierat în peisajul investiţional
românesc. Ce îl face astfel? Faptul că facilitează dialogul între antreprenorii români şi investitorii
interesaţi de domeniul atât de dinamic al IT-ului. Faptul că ajută la deschiderea pieţei româneşti de
furnizori de soluţii IT/on-line şi la plasarea efectivă a celor mai buni antreprenori din domeniu pe harta
internaţională a afacerilor” declară Daniel Vişoiu, Partener în cadrul casei de avocatură Biriş Goran şi
co-fondator al proiectului VentureConnect.
Prima ediţie a VentureConnect a creat oportunitatea ca 9 antreprenori români preselectaţi să îşi
prezinte proiectele unui grup de peste 20 de investitori români şi străini interesaţi de zona de
IT/Internet/Tehnologie.
“Succesul primei ediţii VentureConnect ne face să fim încrezători în ideea de la care am pornit şi
anume că multor antreprenori români din zona de IT le lipseşte sprijinul pentru o comunicare
structurată cu potenţialii investitori. Pentru că noi, la Biriş Goran, credem în potenţialul pieţei
româneşti, în calitatea şi creativitatea antreprenorilor români, pasul logic următor a fost să punem la
bătaie reţeaua extinsă pe care casa de avocatură o are în mediul investiţional internaţional şi să îi
aducem în România pe acei investitori direct interesaţi de zona IT/Internet/Tehnologie. Dacă ar fi să
definesc pe scurt VentureConnect, l-aş defini drept un semnal pozitiv pentru deschiderea pieţei
româneşti către nivelul următor” explică Ana Maria Andronic, Senior Associate în cadrul casei de
avocatură Biriş Goran şi co-fondator al proiectului VentureConnect.
Board-ul VentureConnect numără, alături de membrii săi fondatori, nume importante ale mediului de
afaceri românesc, cu o contribuţie decisivă în promovarea calităţii antreprenorilor locali: Radu
Georgescu, binecunoscut antreprenor şi preşedintele Gecad, Marius Ghenea, antreprenor cunoscut
şi preşedintele Fit Distribution, Orlando Nicoară, General Manager Apropo Media şi Dragoş Rouă,
antreprenor online.
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