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22. november 2018/ na okamžité zverejnenie 

Kontakt pre médiá: Médea Wilcsek, wilcsek.medea@bvk.hu 

 

Medzinárodný expert na startupy mentoroval startupy v Budapešti 

Školenie prezentačných zručností  (Master Pitch Training) s Vidarom Andersenom  

významným odborníkom na startupy a prednášateľom v medzinárodnom svete 

startupov, sa konalo 22.novembra 2018 v Budapešti. Podujatie pre startupy a 

podnikateľov organizuje  Budapest Enterprise Agency. Známy expert predniesol 

prednášku o úspešnom prezentovaní a rizikovom kapitále.  

 

 

 

Vidar Andersen je významný expert na startupy a tiež školiteľ v medzinárodnom 
startupovom svete. Patrí medzi organizátorov a prednášateľov prvej súťaže startupov 
Rheinland Pitch on Danube. 

Dnes ráno predniesol prednášku a popoludní poskytol individuálne konzhultácie tým 
najsľubnejším startupom. 

’” Startupy, s ktorými som sa dnes stretol zahŕňajú široké spektrum, niektoré z nich sú vo 
fáze podnikateľského nápadu, iné sú už pripravené uchádzať sa o kapitál u investorov. 
Startupy sa tiež značne navzájom líšili svojou technológiou. Niektoré prezentovali modely 
podnikania založené na digitálnej technológii, zatiaľ čo iné sa sústreďovali na ľudské zdroje. 
Ich spoločným cieľom však bolo vyriešiť problémy. Maďarské startupy sú veľmi dobré vo 
vývoji technologických riešení. Očakávam, že budú schopné prezentovať a zdôvodniť, že ich  
produkty a služby reagujú na reálne problémy a dopyt”- povedal Vidar Andersen po školení. 
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„Sme veľmi radi, že sme sa zúčastnili na tomto tréningu. Najdôležitejšia vec, ktorú sme sa 
naučili od Vidara na tréningu, bola ako vyvážiť naše vývojové a marketingové aktivity na 
produkte. Takže nestačí, že produkt je dobrý a užitočný, ale musíme tieto veci ukázať našim 
klientom a investorom.”- povedal Gábor Kindl, spoluzakladateľ spoločnosti Enduraid. 

Workshop organizoval Budapest Enterprise Agency pod záštitou Programu slovensko-
maďarskej spolupráce Interreg V-A v rámci projektu EYES implementovaného spoločne s 
Maďarskou agentúrou na podporu exportu (HEPA) a Ústavom manažmentu Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave (STU). 

 

 

Pozn.: Projekt sa realizuje s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF).  
Informácie obsiahnuté v tejto  publikácii nemusia predstavovať oficiálne stanovisko EÚ. 
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Sajtóközlemény 
 

 

2018. november 22. / azonnali megjelentetésre 

Média kontakt: Médea Wilcsek, wilcsek.medea@bvk.hu 

 

Nemzetközi startup szakértő mentorált budapesti startupokat 

 

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) rendezésében tartott Master 
Pitch tréninget Vidar Andersen, a nemzetközi startup világ elismert szakértője 2018. 
november 22-én a BVK székházában.  A programon startupok, vállalkozók és 
vállalkozást tervezők vettek részt, az előadó pitchelés és a kockázati tőkebevonás 
témaköreit járta körbe elméleti és gyakorlati megközelítésből. 
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Vidar Andersen nemzetközi szinten ismert és elismert startup szakértő, tanácsadó és 
oktató. Az első budapesti Rheinland Pitch on Danube startup verseny egyik szervezője, 
mentora és műsorvezetője. 

A startup szakértő a délelőtt folyamán szakmai előadást tartott, délután pedig a 
legígéretesebb startupok számára személyes mentorálást biztosított. 

A startupok, akikkel ma találkoztam elég széles spektrumon helyezhetők el, az ötletfázisban 
levőktől a tőkebevonás előtt állókig. A magyar startupok kétségtelenül nagyon jók a 
technológiai megoldások kifejlesztésében, ám azt is nagyon fontos, hogy be tudják 
mutatni, hogy a termékük valóban egy létező problémára, vagy szükségletre ad választ ad – 
mondta Vidar Andersen a tréning kapcsán. 

 

Nagyon örülünk, hogy részt vehettünk a tréningen. A legfontosabb, amit ma megtanultunk 
az, hogy egyensúlyba kell hoznunk a termékfejlesztési és marketing tevékenységünket, 
vagyis nem elég csak jónak, hasznosnak, értékesnek lenni, ezeket az értékeket meg is kell 
tudnunk mutatni az ügyfeleinknek és a befektetőknek – mondta Kindl Gábor, az Enduraid 
társalapítója. 

A program az Interreg Slovakia- Hungary határon átnyúló együttműködési program EYES 
projekt keretében zajlott. 

 

A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg. Az itt közölt 
információk nem feltétlenül tükrözik az EU hivatalos álláspontját.  
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