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Inkubátor által nyújtott szolgáltatások

Inkubációs folyamat
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Szolgáltatási csoportok



Eredmények –

portfólió 

Támogatott startupok: 12 

db

Kihelyezett forrás: 600+ mFt (saját tőke 

120+ mFt)

Portfólió árbevétele, 2019: 

187,5 mFt

Közös ügylet magánbefektetővel: NECTIVE Kft., társbefektető: Visual Europe 

Zrt. (6+100 mFt)

Portfólió foglalkoztatotti létszám, 

2019: 27 fő



Eredmények – portfólió csapatok
kiemelkedő eredményei



Nemzetközi terjeszkedés 

Megvalósult follow-on

befektetések

Eredmények – folyamatban lévő ügyletek 

300 mFt

30 mFt



Inkubációs megállapodások száma: 10-12

db

Nemzetközi növekedési potenciállal

rendelkező koncepcionális, prototípus, vagy

növekedési fázisban lévő üzleti ötleteket és

megoldások

Befektetés: összesen 357 millió Ft,

startuponként minimum 5 millió, legfeljebb

75 millió Ft

Pénzügyi finanszírozás, szakmai tudás

átadása és „smart money” szolgáltatások

Virgo Ventures jelenleg – Startup Factory Program 2021-

2023

Fókusz: AI, Big Data & Analitics,

Cybersecurity, Fintech, Edtech, Digital

Media, Adtech, Creative Industries, Health &

Wellness, Art-Tech, IT, Ecommerce, HR Tech,

IoT, Business Operation



Köszönöm a 

figyelmet! 


