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Următoarea ediție VentureConnect va avea loc pe 3 iunie 2015, în parteneriat
cu Incubatorul de Afaceri al Academiei de Studii Economice din București (ASE)
București, 3 februarie 2015. Fundația VentureConnect anunță că cea de-a unsprezecea ediție
VentureConnect va avea loc în data de 3 iunie 2015, în parteneriat cu Incubatorul de Afaceri al
Academiei de Studii Economice din București (ASE) și cu sprijinul casei de avocatură Biriș
Goran.
Incubatorul de Afaceri este un proiect al Academiei de Studii Economice din București care va fi
lansat public la finalul lunii februarie și care a fost creat cu scopul stimulării spiritului
antreprenorial în rândul studenților, masteranzilor și doctoranzilor din universitate, și susținerii
acestora în demersul antreprenorial.
A unsprezecea ediție a VentureConnect va fi găzduită în Aula Magna din cadrul ASE și se va face
remarcată printr-o abordare nouă și prin participarea unor invitați de seamă, business angels și
fonduri de investiții de pe continentul american. Totodată, Fundația VentureConnect deschide
sesiunea depunerii de prezentări (pitch-uri) pentru eveniment.
Antreprenorii care doresc să își prezinte afacerea în fața unora dintre cele mai importante
fonduri de investiții, acceleratoare, incubatoare din România și Europa pot depune proiectele
începând de astăzi și până la data de 14 mai a.c. prin intermediul website-ul evenimentului:
www.ventureconnect.ro. Înaintea evenimentului, Fundația VentureConnect va organiza pentru
antreprenorii finaliști două sesiuni de mentorat în cadrul cărora aceștia vor fi sprijiniți cu privire la
eficientizarea și structurarea prezentării, abilitățile de vorbire în public și la elaborarea
discursului.
Evenimentul VentureConnect va include două sesiuni de prezentare: prima parte va fi dedicată
studenților și companiilor early-stage în căutarea unei investiții de tip “seed”, iar cea de-a doua
parte va fi dedicată companiilor mai mature în căutare de o infuzie de capital substanțială.
“După mai bine de patru ani de când am lansat proiectul, ne mândrim cu o comunitate de
peste 400 de companii care au trecut pragul VentureConnect și au intrat în contact cu
investitorii. Suntem bucuroși că putem oferi antreprenorilor români acces la un network de
contacte de cea mai bună calitate din Romania, Europa și continentul american, și că
VentureConnect este locul unde investițiile se întâmplă.”, menționează Ana Maria Andronic,
co-fondator VentureConnect.
Pentru mai multe detalii referitoare la modul de participare în cadrul VentureConnect, vizitați
www.ventureconnect.ro.
Despre VentureConnect:
Programul VentureConnect a fost lansat în anul 2010 de către Ana Maria Andronic (Partener și
coordonatorul practicii de IP, IT și Media în cadrul Biriș Goran) şi Daniel Vişoiu cu sprijinul casei
de avocatură Biriș Goran, împreună cu un grup de antreprenori IT binecunoscuţi precum Marius
Ghenea (antreprenor şi business-angel), Radu Georgescu (Chairman GECAD Group), Orlando

Nicoară (antreprenor online), Péter Barta (Director Executiv Fundația Post-Privatizare) şi Dragoş
Rouă (antreprenor online).
Despre Biriș Goran:
Societatea de avocatură Biriş Goran a fost înfiinţată în 2006 de către patru avocaţi cu o vastă
experienţă internaţională. În scurt timp, Biriș Goran a devenit consultantul unor importanţi
investitori internaţionali şi întreprinzători locali și a fost inclusă printre firmele de avocatură de
top din România, în ghidurile juridice anuale Chambers Europe și Legal 500.
Cu o echipă formată din peste 35 de avocaţi şi consultanţi fiscali, Biriş Goran oferă o gamă largă
de servicii juridice concentrându-şi practica asupra unor domenii precum: taxe, tranzacţii
imobiliare, dreptul concurenţei, dreptul proprietăţii intelectuale, IT şi media, drept societar,
fuziuni şi achiziţii, finanţări, litigii, insolvenţă și energie.
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