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Van egy jó ötleted, de hiányzik hozzá a forrás? Elindultál már saját erőből és szeretnél továbblépni? Második körös befektetőt keresel?
Gyere el rendezvényünkre, ahol befektetőkkel találkozhatsz és tőkét szerezhetsz az induló projektedhez, de akár a több éve piacon lévő
márkád fejlesztéséhez is. Fórumunkon választ kapsz arra, hogy miben kell fejlődniük a startupoknak, miért életbevágó kérdés a fókuszálás,
mik a külpiaci validáció lehetőségei, illetve sikeres befektetések példájából tanulhatod meg, hogyan lehetsz te is sikeres. A nap végén
alkalmad lesz előzetes regisztráció alapján személyes konzultációkat folytatni befektetőkkel, üzleti angyalokkal, tanácsadókkal.
Az eseményt a Digitális Jólét Nonprofit Kft. a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület közreműködésével szervezi.
PROGRAM
9.20–9.40

Regisztráció

9.40–10.00	Magyarország Digitális Startup Stratégiája (DSS)
	Mihalik Dávid, Startup Hungary Koordinációs és
Módszertani Központ, Digitális Jólét Nonprofit Kft.
10. –10. 	Befektetői esettanulmány – Befektetési
sikerfaktorok Hiventures szemmel
	Kisgergely Kornél, Hiventures Kockázati
Tőkealapkezelő Zrt.
Gremon Systems
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10.40–11.10	Miben kell fejlődniük a startup-oknak?
Tánczos Péter, Euroventures
	
11.10–11.50	Miért életbe vágó kérdés a fókuszálás
a startupoknál?
Horgos Lénárd, HVCA Board tag, M27 ABSOLVO
Félegyházi Márk, Avatao

12.50–13.20	Külpiaci validáció lehetőségei és
startup darwinizmus
Tamás Sebestyén, MNKH Magyar Nemzeti
Kereskedőház Zrt.
13.20–14.10	A kockázati tőke által támasztott kihívások –
panelbeszélgetés
	Moderátor:
Dr. Zsembery Levente, HVCA elnök, X-Ventures
	Befektetők:
Krausz Zoltán, HVCA Board tag, Central-Fund
Kockázati Tőkealap kezelő Zrt.
Ferke János, HVCA Board tag, OXO Ventures Zrt.
	Molnár András, HVCA Board tag, PortfoLion Kockázati
Tőkealap-kezelő Zrt.
14.00–16.00 B2B találkozó
	Személyes konzultációs lehetőség befektetőkkel,
üzleti angyalokkal, tanácsadókkal –
előzetes regisztráció alapján

A program regisztrációhoz kötött és ingyenes. Jelentkezés ide kattintva 2017. október 3-ig.
A B2B találkozó időtartama 20 perc, helyek korlátozott számban állnak rendelkezésre. Kérjük, a regisztrációt követően
jelezd a kommunikacio@djnkft.hu e-mail címen, amennyiben élni kívánsz ezzel a lehetőséggel.
A programváltozás jogát fenntartjuk!
www.djnkft.hu

www.hvca.hu

