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PRODUCTS
SERVICES
ACTIVITIES

Venrize is an innovative
company witch provides support
and services for universities,
scientists, existing spinoffs as
well as investors and
corporations. 

We manage and coordinate a broad network of stakeholders connected to technology transfer, science based
innovation and academia spinoffs.

Our sectoral focus is on deep tech companies operating in the field of life sciences and artificial intelligence.
Our regional focus is Bulgaria and South East Europe (SEE), however our network consists of strong European
partners and globally operating experts and organisations

www.venrize.com

Venrize University Council

Spinoff Accelerator

Venrize Venture Net

The Venrize University Council (VUC) is a
network of universities and scientific experts,
coordinating joint projects, exchanging know-
how and best practices

Venrize Spinoff Accelerator is a growth &
acceleration program for scientists who want to
develop their own company originating from their
research activities as well as for established spinoffs
who want to boost their business activities.

The Venrize Venture Net is an international
network of business angels, VCs and
corporate investors providing capital for
science based companies and academia
spinoffs.

Spinoff Bulgaria

Virtual TTO
The Venrize TTO is a virtual tech transfer service
with the goal to support research institutions in
order to set up and develop a TTO infrastructure
or to improve and boost existing TTO activities . 

Тhe Spinoff Bulgaria initiative was created by
Venrize, in partnership with the Health and
Life Sciences Cluster Bulgaria and the
Artificial Intelligence Cluster Bulgaria.
 
Our goal is to create a sustainable spinoff
ecosystem and culture in Bulgaria and
Europe by connecting national stakeholders
with international partners
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In order to set up the right structure and strategy for your university TTO, we support you with best
practice know-how, investor networks, mentors, IP lawyers, funding professionals as well as a
network of marketing specialists, business developers and funding experts. Together with you, we will
create the optimal TTO tailored to your specific needs and environment. 
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Support for Universities

Technology Transfer as a Service

Support for Scientists

Support for Spinoffs

Support for Investors

Support for Corporates

Workshops

Events

SERVICES OVERVIEW

Venrize can act as a “virtual technology transfer office” or supporting partner for your existing TTO.
We provide in-house expertise and a wide network of international experts.

Venrize supports scientists on their journey to spin-off their IP and research from the university,
develop their product, find investors, reach the product-market-fit by attracting first customers and
partners. Through our network we support you to commercialize your IP, products and services and
promote them at events and media.

Do you already have a spinoff company? Venrize supports you with a range of services like go-to-
market strategy, internationalization, fundraising, recruiting of the best team members, business
development, marketing & PR. We tailor our services to your specific needs.

We provide expertise for the scientific evaluation of your investment targets. In addition Venrize
scouts selects the matching spinoffs according to your investment criteria and your pipeline needs.

Are you looking for a specific technology or scientific experts for your product development? Do you
want to spinoff a specific technology as a stand alone product or service? Venrize supports you!

You need to boost up your knowledge in a specific area of technology transfer? We cover topics on
TTO strategy development, spinoff processes, intellectual property, fundraising, business
development, marketing & PR and more. Our workshops can provide a short overview and best
practices of technology transfer or be extended to whole acceleration programs of several months
covering the needs of your organization

We organise and partner at a range of sector specific conferences on a national and international
level. Contact us if you want to be a co-organiser, speaker or sponsor. 
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VENRIZE
ПРОДУКТИ
УСЛУГИ
ДЕЙНОСТИ

Venrize е иновативна
компания, която предоставя 
 услуги за университети,
учени, съществуващи спинофи,
както и инвеститори и
корпорации.
 

Ние управляваме и координираме широка мрежа от заинтересовани страни, свързани с трансфера на технологии,
научно базирани иновации и академичните среди.

Нашият секторен фокус е върху компаниите за дълбоки технологии, работещи в областта на науките за живота и
изкуствения интелект. Нашият регионален фокус е България и Югоизточна Европа (ЮИЕ), но нашата мрежа се
състои от силни европейски партньори и глобално действащи експерти и организации

www.venrize.com

Venrize University Council

Spinoff Accelerator

Venrize Venture Net

Акадермичният съвет на Venrize (VUC) е
мрежа от университети и научни експерти,
координиращи съвместни проекти,
обменящи ноу-хау и най-добри практики

Пограма за подкрепа на учени, които искат да
развият своя собствена компания, произхождаща
от техните изследователски дейности, както и за
утвърдени спинофи, които искат да стимулират
своите бизнес дейности.

Venrize Venture Net е международна
мрежа от бизнес ангели, рискови
капиталисти и корпоративни инвеститори,
предоставящи капитал за научно базирани
компании и спинофи на академичните
среди.

Spinoff Bulgaria

Virtual TTO
Venrize TTO е услуга за виртуален трансфер на
технологии, с цел да подпомогне изследователските
институции при създаване и развитие на TTO
инфраструктура или за подобряване и стимулиране
на съществуващи TTO дейности и услуги.
 

Инициативата Spinoff България е
създадена от Venrize, в партньорство с
Биотехнологичен и Здравен Клъстер и
Клъстер Изкуствен интелект България.
 
Нашата цел е да създадем устойчива
spinoff екосистема и култура в България и
Европа чрез свързване на национални
заинтересовани страни с международни
партньори.
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За да настроите правилната структура и стратегия за вашия университетски TTO, ние ви подкрепяме с
най-добро практическо ноу-хау, мрежи от инвеститори, ментори, адвокати по интелектуална собственост,
финансисти, както и мрежа от маркетингови специалисти и експерти по бизнес развитие. Заедно с Вас ще
създадем оптималния TTO, съобразен с вашите специфични нужди и среда.

www.venrize.com

Услуги за университети

Услуги за Технологичен Трансфер

Услуги за инивидуални учени

Услуги за Spinoffs

Услуги за инвеститори

Услуги за корпорации

Работилници

Събития

ПРЕГЛЕД НА УСЛУГИТЕ
 

Venrize може да действа като „офис за виртуален трансфер на технологии“ или поддържащ партньор за
вашия съществуващ TTO. Ние предоставяме вътрешен опит и широка мрежа от международни експерти.

Venrize подкрепя учени и изобретатели в тяхното желание да отделят своята интелектуална собственост
и изследвания от университета, да разработят свой продукт, да намерят инвеститори, да достигнат
продуктовия пазар, чрез привличане на клиенти и партньори. Чрез нашата мрежа ние ви подкрепяме да
комерсиализирате вашия IP, продукт или услуга и да ги популяризирате на събития и медийно отразяване.

Имате ли вече spinoff компания? Venrize ви подкрепя с набор от услуги като стратегия за излизане на
пазара, интернационализация, набиране на инвестиции, добавяне на нови членове към екипа, бизнес
развитие, маркетинг и PR. Ние приспособяваме нашите услуги към вашите специфични нужди.

Ние предоставяме експертиза за изготвяне на научната оценка с инвестиционни цели. Можем да открием  
технологичните компании, според вашите инвестиционни критерии и нуждите на портфолио ви.

Търсите ли конкретна технология или научни експерти за разработването на вашия продукт? Искате ли да
отделите конкретна технология като самостоятелен продукт или услуга? Venrize ви подкрепя!

Имате нужда да подобрите знанията си в конкретна област на технологичния трансфер? Ние обхващаме
теми за разработване на стратегия за TTO, процеси на спиноф, интелектуална собственост, набиране на
инвестиции, бизнес развитие, маркетинг и PR и др. Нашите семинари могат да предоставят кратък
преглед и най-добри практики за трансфер на технологии или да бъдат разширени до цели програми за
ускоряване от няколко месеца, покриващи нуждите на вашата организация

Ние организираме и си партнираме в редица специфични за сектора конференции на национално и
международно ниво. Свържете се с нас, ако искате да бъдете съорганизатор, лектор или спонсор.
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