Biriş Goran a susŃinut cea de-a cincea ediŃie VentureConnect care a înregistrat un real succes
Bucureşti, 18 iunie: Cea de-a cincea ediŃie VentureConnect, una dintre cele mai importante
platforme din România dedicate antreprenorilor din zona IT, tehnologie şi online a atras peste 37
de companii cu o dezvoltare rapidă din România, Bulgaria şi Silicon Valley.
Biriş Goran, fondator al VentureConnect, a susŃinut cea de-a cincea ediŃie de succes care a avut loc pe
data de 31 mai 2012 în Bucureşti. Din cele 37 de companii în curs de dezvoltare care şi-au prezentat
planul de afaceri, 12 au fost alese din România, Bulgaria şi Silicon Valley din Statele Unite pentru a-şi
prezenta activitatea aflată în continuă expansiune în faŃa a peste 40 de investitori internaŃionali şi din
România. Peste 150 de participanŃi au fost prezenŃi la eveniment. Pentru prima dată evenimentul a
inclus şi un seminar intitulat „Angel Connect” destinat antreprenorilor români interesaŃi de investiŃii în
zona IT, tehnologie şi online. Astfel, Radu Georgescu (Board Chairman GECAD Group), Andreas
Cser (Director Fraser Finance), Alexis Bonte (CEO eRepublik Labs Limited), Maxim Gurvits (New
Europe Corporate Advisory) şi Raluca Georgescu (Country Manager Allegro Group Romania) au
discutat atât aspecte legate de mediul antreprenorial din România şi Europa de Sud-Est şi consultanŃa
juridică practică cât şi pe marginea concluziilor trase din investiŃiile anterioare.
„Cu multă bucurie putem spune că această întâlnire VentureConnect este cea mai reuşită de până în
prezent. Atunci când în sală sunt peste 150 de participanŃi din România, Polonia şi Bulgaria, iar
prezentările proiectelor alese sunt dinamice şi extrem de bine documentate, putem considera că
activităŃile desfăşurate de FundaŃia VentureConnect – Venture Mentoring alături de VentureConnect au un impact pozitiv asupra comunităŃii antreprenoriale” consideră Ana-Maria Andronic, Senior
Associate în cadrul Biriş Goran şi membru fondator al VentureConnect.
“Chiar de la primul eveniment VentureConnect organizat în iunie 2010 am asistat la o îmbunătăŃire
considerabilă a calităŃii şi a potenŃialului internaŃional al companiilor care au făcut obiectul prezentărilor,
iar nivelul de cunoştinŃe de specialitate privind structurarea şi lansarea companiilor în domeniul IT/online
care urmăresc să activeze pe piaŃa globală a crescut şi el în mod exponenŃial, acest lucru demonstrând
în mod clar faptul că VentureMentoring şi VentureConnect au pus bazele unui ecosistem care se
extinde rapid în România”, a afirmat Dan Vişoiu, partener în cadrul Biriş Goran şi membru al consiliului
de administraŃie al FundaŃiei VentureConnect.
***
Despre Biriş Goran
Biriş Goran SCPA (www.birisgoran.ro) a fost înfiinŃată în anul 2006. De la bun început, firma Biriş Goran
şi-a câştigat un portofoliu de clienŃi extrem de important format din mari antreprenori români şi investitori
internaŃionali. Chambers Europe, PLC Which Lawyer şi Legal 500 au listat firma de avocatură Biriş
Goran ca având practici de top în varii domenii precum Fiscalitate, Imobiliare/Real Estate, Drept
Societar/Fuziuni şi AchiziŃii, Dreptul ConcurenŃei şi Dreptul ProprietăŃii Intelectuale. În decembrie 2010
Biriş Goran SCPA a fost recunoscută de asemenea ca fiind cea mai bună firmă de avocatură în
domeniul imobiliar, câştigând premiul acordat de prestigioasa publicaŃie Construction & Investment
Journal.

Despre VentureConnect:
VentureConnect a fost lansat in 2010 de către Ana Maria Andronic (Senior Associate la Biriş Goran) şi
Daniel Vişoiu (Partener la Biriș Goran), împreună cu un grup de antreprenori IT/on-line binecunoscuŃi
precum Marius Ghenea (antreprenor şi business-angel), Radu Georgescu (Preşedinte GECAD
Group), Orlando Nicoară (Director General Mediafax Group şi antreprenor on-line), Péter Barta
(Director Executiv al Fundației Post-Privatizare) şi Dragoş Rouă (antreprenor on-line).
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