
 

 

Programul conferinței Start-up Urban Harghita 
 

14:00 - 14:30 Primirea invitaților | Coffee Break  
 
14:30 - 14:45  Deschiderea conferinței Start-up Urban  
 

Pușcaș Horia - Moderator / Coordonator Proiect al Edukado, cu o experiență de peste 10 ani în 
implementarea de finanțări nerambursabile adresate atât domeniului antreprenorial cât și formării 
profesionale a adulților. 
 

14:45 - 15:45  Antreprenori locali de succes 
 

Kinga Kristó - Fondator si CEO al firmei Kristoteq CNC Solutions - design industrial și organizație de 
management al clusterului TMEC, din 2015. Startup finanțat printr-un program POSDRU. 
 

 Réka Vas -  Owner și CEO la Reida SelfMade - expertiză în organizarea de evenimente, membru al The 
House CoWork Miercurea Ciuc cu experiență în facilitarea inițiativelor antreprenoriale și în sprijinirea 
dezvoltărilor organizaționale aflate în etapele de lansare. 

 
Enikő Borbély -  Owner și CEO la Carpathian Escapes - pasionată de promovarea patrimoniului cultural și 
turistic local în mediul extern, cu experiență antreprenorială în prestarea de servicii turistice adresate 
turiștilor straini. Start-up finanțat printr-un program POSDRU. 
 

15:45 - 16:00 Coffee Break 
 
16:00 - 17:00  Antreprenori locali de succes 
 

Máthé Zsolt - Owner la Soldigo, StartUp de succes care oferă soluții inovative în crearea de magazine 
online personalizate fiecărui client fără a fi necesare cunoștințe specializate în domeniul de online 
marketing sau programare specifică. 
 
Szakács Botond - Owner la EcoTiny House, Start-up inovativ specializat în proiectarea și producerea de 
case mobile ecoeficiente care a atins în ultimii ani o gamă de clienți de pe tot continentul. 
 

17:00 - 18:00  Cum finanțăm un start-up prin intermediul proiectului Start-up Urban 
 

Valentin Miron - Președinte al Fundației Naționale a Tinerilor Manageri - FNTM și managing partner al 
companiei de consultanță financiară VMB Partners SA, cu o experiență de peste 20 ani în afaceri, finanțe 
și administrație publică, a inițiat și coordonat procesele de structurare obligațiuni municipale pentru 
majoritatea localităților emitente din România. 

 
Tünde Csata - Expert Grup Țintă în cadrul proiectului, cu o experiență de peste 10 ani în domeniul 
finanțărilor nerambursabile și în implementarea de cursuri de formare profesională ca trainer.  Tünde a 
scris, coordonat și evaluat în ultimii ani numeroase proiecte care vizează dezvoltarea economică și 
susținerea antreprenoriatului.  

 
18:00 - 19:00  Networking | Afternoon brunch 
 


