Biriş Goran şi Evensys prezintă ediţia a doua VentureConnect, locul de întâlnire al
antreprenorilor online cu investitorii!
Bucureşti, 25 octombrie – VentureConnect este o iniţiativă unică pe piaţa românească, lansată de casa
de avocatură Biriş Goran, menită să faciliteze contactul direct între investitori şi antreprenorii care
derulează proiecte de succes în mediul online. Cea de-a doua ediţie a evenimentului este organizată de
Biriş Goran în parteneriat cu Evensys şi va avea loc în data de 8 decembrie 2010 la JW Marriott
Bucharest Grand Hotel, sub umbrela NetCamp 2010.
VentureConnect îşi propune să fie o platformă prin care dezvoltatorii să interacţioneze cu nume mari de
pe piaţa de investiţii, să afle bunele practici în cazul unei investiţii şi să atragă capital suplimentar pentru
propria afacere.
Proiectul a fost lansat în acest an, iar prima ediţie, desfăşurată în data de 10 iunie 2010, a adus faţă în
faţă 9 antreprenori locali care derulează start-upuri online viabile şi investitori dispuşi să ofere finanţări
importante.
“România rămâne un “teritoriu încă nedescoperit” pentru majoritatea investitorilor străini în sectorul online
şi, prin urmare, ritmul investiţiilor este încă unul lent. Cu toate acestea, VentureConnect a reuşit să
creeze o
punte între investitori şi antreprenorii români, dat fiind că interesul investitorilor şi
al antreprenorilor pentru următorul eveniment ne-a depăşit deja aşteptările”, declară Daniel Vişoiu, Partner
la Biriş Goran.
VentureConnect se bucură de sprijinul unui Advisory Board care adună mari jucători de pe piaţa de
online, cunoscuţi antreprenori locali şi experimentaţi avocaţi. Rolul acestora este de a selecta proiectele şi
a-i îndruma pe participanţi pe parcursul competiţiei, pentru a-i ajuta să folosească eficient toate resursele
şi atuurile business-ului.
Pe lângă membrii săi fondatori, Ana Maria Andronic (Senior Associate, Biriş Goran) şi Daniel F. Vişoiu
(Partner la Biriş Goran), din componenţa board-ului mai fac parte: Marius Ghenea, (cunoscut antreprenor
şi business-angel), Radu Georgescu (antreprenor şi Preşedinte Gecad), Orlando Nicoară (general
manager Apropo Media şi antreprenor online) şi Dragoş Rouă (experimentat antreprenor online).
VentureConnect va include două sesiuni. În prima parte a zilei, antreprenorii selectaţi îşi vor prezenta
proiectele în faţa investitorilor prezenţi, fiind ulterior invitaţi să participe la o sesiune de discuţii detaliate
despre propriul proiect cu investitorii direct interesaţi.
A doua ediţie a VentureConnect va avea loc în data de 8 decembrie 2010, în cadrul NetCamp 2010,
eveniment organizat de Evensys în parteneriat cu Nokia, Microsoft, Biriş Goran şi Kaspersky Lab, cu
sprijinul SeedMoney.
Înscrierea proiectelor la VentureConnect este gratuită, antreprenorii fiind rugaţi să trimită un sumar al
proiectului în limba engleză, după modelul oferit pe website-ul www.venture-connect.ro, la adresa
projects@venture-connect.ro începând cu 1 noiembrie 2010.

Detalii complete despre eveniment se regăsesc pe site-ul www.ventureconnect.ro şi pe site-ul NetCamp
www.netcamp.ro/2010/ventureconnect

Extra-info:
De la înfiinţarea sa în 2006, Biriş Goran a reuşit să-şi construiască o echipă de peste 30 de avocaţi şi
consultanţi fiscali, având un departament distinct de consultanţă fiscală. Echipa Biriş Goran include, de
asemenea, avocaţi asociaţi şi colaboratori, care sunt membri ai barourilor din New York şi Florida (USA) şi
din Quebec (Canada).
EVENSYS este o companie de planificare de evenimente, cu peste 4 ani de experienţă în organizarea de
evenimente business. Evensys este specializată exclusiv pe dezvoltarea de conferinţe şi de seminarii
proprii, ce acoperă cinci domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media,
Financiar & Investiţii, Real Estate şi Retail. Evenimentele organizate tratează tematici actuale, care
privesc atât industria de business locală, cât şi cea din Europa Centrală şi de Sud-Est.

