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Comunicat de presă
Echipa Biriș Goran a fost distinsă cu premiul special ”pentru excelență în
susținerea culturii antreprenoriale din Romania” în cadrul Galei Avocatnet.ro
28 octombrie, București, echipa Biriș Goran SCPA a obținut premiul pentru “Excelență
în susținerea culturii antreprenoriale din Romania” în cadrul celei de-a treia ediții a Galei
Avocatnet.ro.
“Juriul ne-a acordat acest premiu special pentru un proiect special, și anume
VentureConnect, ce reunește antreprenori și investitori din zona IT și online, și care, în
ultimii ani, a reprezentat o rampa de lansare în business pentru antreprenori români
talentați, cu idei și businessuri valoroase.” a spus Ana Maria Andronic, Head of IP, IT &
Media din cadrul Biriș Goran SCPA.
Gala Premiilor AvocatNet.ro a fost și în acest an, un cadrul special în care publicația
economica si-a exprimat aprecierea și susținerea pentru cele mai importante proiecte de
consultanță care au contribuit la dezvoltarea mediului de afaceri din Romania.
“Apreciem încrederea pe care publicația AvocatNet.ro, juriul și piața o investesc în noi și
vom continua sa ne dezvoltam și sa oferim servicii și proiecte la standarde de
excelență.”, a continuat Ana Maria Andronic.
Despre VentureConnect:
Programul VentureConnect a fost lansat in 2010 de către Ana Maria Andronic (Biriş
Goran) şi Daniel Vişoiu (Bac Investments), împreună cu un grup de antreprenori IT /
online binecunoscuţi precum Marius Ghenea (antreprenor şi business-angel), Radu
Georgescu (Chairman GECAD Group), Orlando Nicoară (General Manager Mediafax
Group şi antreprenor online), Péter Barta (Director Executiv Fundația Post-Privatizare) şi
Dragoş Rouă (antreprenor online). În luna februarie 2012, a fost lansată Fundația
Venture Connect, care a dat startul altor programe dedicate mediului antreprenorial:
Venture Mentoring și comunitatea de business angels Angel Connect.
Următoarea ediție VentureConnect va avea loc pe 5 noiembrie 2013 la Grand Cinema
Digiplex din Băneasa Shopping City. Evenimentul va include două sesiuni de pitching
pentru 12 antreprenori și este susținut de Ziarul Financiar și Black Sea Trade &
Investment Promotion Program.
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