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BEVEZETŐ

A Virgo Ventures Technológiai Inkubátort a VIRGO és a CEIS cégcsoport alapította 
abból a célból, hogy technológiai és üzleti vállalkozók, szakmai és üzleti inkubációs 
tapasztalattal rendelkező szakértők, felsőoktatási intézmények, helyi gazdasági 
szereplők erőforrásait egyesítsük és a Közép-Dunántúli régióban új technológiai 
startup központot alakítsunk ki, amely korai fázisú vállalkozásoknak biztosít le-
hetőséget az innovatív ötletek továbbfejlesztéséhez és megvalósításához.

Inkubátorunk küldetése, hogy az innovatív elképzelésekből olyan gyorsan növekedő 
vállalkozások kifejlődését segítsük, amelyek az ötletek piaci hasznosulásával, ex-
portpiaci pozíciók elfoglalásával, magas hozzáadott értékkel járulnak hozzá az 
értékteremtéshez. Az Inkubátor szakmai profilja elsősorban digitális termék-, és 
technológiafejlesztés, fizikai és virtuális termékek és szolgáltatások fejlesztése, IoT, 
cloud megoldások, innovatív hardware, e-kereskedelmi és fintech területeken.

Az inkubációs szolgáltatásaink lefedik a technológiai és termékfejlesztési 
támogatást, a stratégiai, üzletfejlesztési, sales, operatív menedzsment és üzle-
ti tervezési tanácsadást, valamint a pályázatmenedzsmentet. Az elmúlt években 
több mint 600 millió európai uniós támogatást és tőkebefektetést nyújtottunk 
a kiválasztott startup vállalkozásoknak, emellett - a Hiventures Kockázati Tőke-   
alap-kezelő Zrt.-vel együttműködve - több projekt inkubációját is segítettük.

A program létrejöttéhez és sikeres megvalósításához köszönjük a Nemzeti Kutatá-
si, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, valamint a Pénzügyminisztérium támogatását 
és együttműködő partnereinknek, kiemelten az INPUT Programnak, a Pannon 
Egyetemnek, a Rendszertudományi Innovációs Központ Zrt-nek és a Collabri-nak 
a közös erőfeszítéseket.



VIRGO VENTURES TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR

Ars poeticánk -  “Számunkra az okos pénz az egyetlen megbízható valuta!”

Nem pénzügyi befektetőként tekintünk magunkra, hanem olyan partnerként, aki az in-
duló vállalkozásoknak „smart money”-t, vagyis valós és szoros szakmai együttműködést, 
tudást, kapcsolatokat és gyakorlati útmutatást ad a befektetés mellé.

Csapatmunka

A smart money forrása az alapítók és kulcsemberek több mint 15 éves vállalkozásépítési és 
szakmai tapasztalata, illetve a közvetlenül együttműködő 100+ fős IT és üzleti szakértői kör 
tudása. Ezt a sokrétű, különböző típusú ismeretet és tapasztalatot koordináljuk és hangol-
juk össze a projektkiválasztás és projektvégrehajtás sikere érdekében. 

Aktivitás

Szakértői csapatunk az elmúlt közel három évben több mint 200 projektötlet 
megvalósíthatósági vizsgálatát és előterjesztését végezte el piaci, üzleti, pénzügyi és tech-
nológia szempontok alapján. Ennek a munkának az eredményeként alakult ki portfóliónk: 
jelenleg 12 cég kapcsán folytatunk projektfejlesztési és inkubációs tevékenységet, vál-
lalkozásaink túlnyomó része már a hazai ill. külföldi piaci terjeszkedés szakaszába lépett, 
több esetben pedig a második körös tőkebevonás is megtörtént.

Helyben vagyunk

Veszprém megyében vagyunk otthon. Balatonfüreden  és Veszprémben végezzük tevéke-
nységünket, szoros együttműködésben a veszprémi Pannon Egyetemmel, a balatonfüredi 
Rendszertudományi Innovációs Központtal és a Virgo Systems állandó veszprémi IT rész-
legével.



LACZKOVICH BENCE
CEO, ügyvezető partner

CEO @ VIRGO csoport
15+ éves IT üzlet- 

fejlesztési tapasztalat

MOSONYI BALÁZS
ügyvezető partner

ügyvezető partner @ 
CEIS

15+ éves menedzsment 
és befektetési tapasztalat

GORDON ÁKOS
igazgatósági tag

értékesítési vezető 
@ VIRGO SYSTEMS
15+ éves IT üzlet- 

fejlesztési tapasztalat

SZANDROCHA 
KAMILLA

igazgatósági tag

ügyvezető partner @ 
CEIS

15+ éves befektetési és 
menedzsment

tapasztalat

CSAPATUNK

MACZUCZA EMESE
projektmenedzser

menedzsment és 
működés

GRANCSAI ERIKA
pénzügyi vezető, elemző

pénzügyi tervezés, 
elemzés és 

menedzsment

OSZKÓ EMESE
program és inkubációs 

menedzser

stratégiai tervezés és 
menedzsment

SZABÓ TAMÁS
projektmenedzser

IT termékfejlesztés

WIRTH BALÁZS
inkubációs menedzser

inkubáció és projekt-
menedzsment

DITTRICH ANTAL
inkubációs menedzser

inkubáció és projekt-
menedzsment



A Battlejungle a munkaadók egyik kevésbé számszerűsíthető, de an-

nál lényegesebb költségét csökkenti: a fluktuációt. Mindez ráadásul 

a dolgozók számára szórakoztató módon történik, mivel a Battlejun-

gle új, innovatív, online csapatépítő-szolgáltatása gamifikált/játékosí-

tott megoldásokkal erősíti a munkavállalók személyes kapcsolatait és 

segíti a beilleszkedést, valamint a rekreációt, ezáltal pedig lehetővé 

teszi, hogy a csapatépítés mindennapos legyen a vállalati szférában. 

A platformon kialakított lehetőségek hatékonyan támogatják a céges 

rendezvényeket, játékokat, sporteseményeket, versenyeket. A Battle-

jungle ügyfelei között mára több, iparágában meghatározó vállalat is 

megtalálható, mint a Budapest Bank, a Magyar Telekom, a Booking.

com, a Sony, a Diageo, a Deloitte és a Nokia.

BATTLEJUNGLE 
Online csapatépítő szolgáltatás

Megvalósító: Battlejungle Kft.

Projekt időtartama: 2017.07.01. - 
2018.12.31. 

Befektetés összege: 60 millió Ft
melyből támogatás: 48 millió Ft

https://battlejungle.com/ 
https://www.facebook.com/battlejungle
https://www.instagram.com/battlejun-
glecom/ 

100+ kidolgozott aktivitás,
10 000+ felhasználó

HR Tech Startup díj 2018

Társbefektető

Ambrusz Gergő        Jakus Szilárd     Barna Balázs    Drobinoha Ádám

Alapítók, ötletgazda



Megvalósító: Warhol Project Kft.

Projekt időtartama: 2017.09.01. - 
2018.12.31. 

Befektetés összege: 75 millió Ft
melyből támogatás: 60 millió Ft

https://walterscube.com/ 
https://www.instagram.com/walter-
scube/?hl=hu

WALTER’S CUBE
Kiállítások 3D térélménnyel történő bejárását 
biztosító online alkalmazás

A fejlesztés eredményeként a legmenőbb londoni, new yorki, ber-

lini vagy budapesti kortárs képzőművészeti kiállítások egy kattintás-

sal életre kelnek az otthoni képernyőn. Ha a felhasználó kíváncsi egy 

képzőművészeti eseményre, kiállításra vagy nincs esélye elutazni egy 

érdekesnek ígérkező helyszínre, vagy ha csak véletlenszerűen ba-

rangolna a világ kortárs galériáiban, akkor a Walter’s Cube innovatív 

megoldása nyújt segítséget ebben. A fejlesztés eredményeként több 

száz nemzetközi galéria, kiállítótér  valósághű, virtuális, 3D-s másolata 

érhető el az ingyenesen letölthető alkalmazásban.

120+ kiállítótér
160+ kiállítás

600 művész alkotása
11 város világszerte

Alapító, ötletgazda

Faragó Balázs



Megvalósító: Partner Hub Zrt.

Projekt időtartama: 2018.09.20. - 
2019.12.31. 

Befektetés összege: 75 millió Ft
melyből támogatás: 60 millió Ft

https://charlieindia.org/

Egy ismert és sikeres magyar fintech vállalkozás, amely az egyik 

legidőszerűbb problémára ad választ: digitális világunkban hogyan le-

het az elektronikus céges bizonylatokat, dokumentumokat (az aján-

lattól a számláig) és adatokat a lehető leghatékonyabban küldeni és 

fogadni, azokat automatikusan feldolgozni. A Charlie India platform 

banki referenciái az eBIZ (by OTP Business) és Budapest Bank Buda-

pest Pénzügyi Asszisztens megoldása. A közüzemi szolgáltatók közül 

a Fővárosi Csatornázási Művek már felismerte a megoldásban rejlő le-

hetőségeket, több nagyvállalati ügyféllel egyetemben. A Charlie India 

megoldás 2020-ban felkerült az EFMA-Capgemini Financial Newtech 

Watchlist-re, illetve Indiában elnyerte a Banking Frontiers Technoviti 

díját.  

CHARLIE-INDIA 
Elektronikus számlázási és 
adatcsere platform

2020. február, India
Technoviti Awards díjazott

2020. március, Egyesült Királyság
A FinTech Talent sorozatban a 

Charlie India a hét FinTech 
vállalkozása

Malaczkó Péter       Kauzli Katalin     

Alapítók, ötletgazda



Frontend fejlesztő vagy és különböző projektek megvalósítása során 

sok időt kell töltened a fejlesztői környezet kialakításával? Ha igen, és 

szeretnéd ezt az időt megspórolni és hasznosabban eltölteni, akkor 

a Hustle-t neked találták ki.  A Hustle a frontend fejlesztők munka-

folyamatait egyszerűsíti, meglévő frontendi eszközök megfelelő kom-

binálásával és automatizálással. A Hustle segítségével letölthetünk és 

meg is oszthatunk saját generátorokat, melyek nagyban leegyszerűsítik 

a fejlesztéshez szükséges környezet kialakítását. A Virgo Ventures és 

a Hustle csapata a projekt korai fázisában, az ötlet pontos megfogal-

mazása után kezdte meg a közös munkát, az inkubáció végére pedig 

elkészült a Hustle piacra vihető prototípus rendszere.  

HUSTLE

Megvalósító: Machine-Forgetting 
Kft. 

Projekt időtartama: 2018.09.28. - 
2019.09.30

Befektetés összege: 70 millió Ft
melyből támogatás: 56 millió Ft

https://hustle-app.com/

Alapító, ötletgazda

Csont Szabolcs



  

A NECTIVE Kft. által fejlesztett új, innovatív okosotthon és okosépület 

rendszer az épületautomatizálási piacon egyszerű üzembehelye-

zhetőségével és kezelhetőségével, megbízhatóságával és árával szeretne 

kitűnni. A telepítéséhez villanyszerelői ismereteken túl nem szükséges 

szakképzett programozói tudás, jelentős előny, hogy a rendszer elosz-

tott intelligenciájú, így egyetlen modul meghibásodása esetén az au-

tomatizálás minden egyéb eleme működőképes marad.

A Nective a Virgo Ventures és a Visual Europe Group közös befektetése, 

a termék bevezetése óta több mint 250 Nective rendszer működik 

már otthonokban, ipari és kereskedelmi épületekben. Induló cégként 

egyedülálló lehetőség, hogy az egyik legjelentősebb hazai ingatlanfe-

jlesztő ezt a rendszert választotta  egy jelenleg építés alatt álló, többszáz 

lakásos dunaparti épületegyüttes esetében, ill. a legújabb budapesti 

luxusautó szalonban is a Nective rendszere fogja kiszolgálni a vezérlési 

feladatokat.

NECTIVE
Okosotthon épületautomatizálási rendszerek

Megvalósító: NECTIVE Kft. 
 
Projekt időtartama: 2019.08.01-
2020.04.20

Befektetés összege: 60 millió Ft
melyből támogatás: 48 millió Ft

https://nective.hu/ 
https://www.facebook.com/nective

Alapító, ötletgazda

Stocker Bence

Társbefektető





  

„Tárgyak, melyeknek lelke van”. A Krafty céltudatos női alapítói 

egy olyan virtuális piacteret álmodtak meg, ahol a hazai minőségi 

kreatív kézműves kisvállalkozók jelennek meg termékeikkel. Külde-

tésük, hogy a piactér ismertségének és elismertségének növelésével 

keresletet és forgalmat generáljanak a gyártók számára, így segítve 

a vállalkozások fejlődését és egzisztenciális megerősödését. Külde-

tésüket tovább erősíti, hogy a csatlakozó kézművesek többsége nő, 

akiknek jelentős anyagi és szakmai támogatást tudnak adni az oldal 

sikeres működtetésével. Az álomból valóság lett és a tervek között 

szerepel, hogy a sikeres hazai működés mellett az üzleti modellt 

franchise formában külföldön (elsősorban a környező országokban) 

is bevezessék.

KRAFTY 
Hazai tervezők e-commerce piactere

Megvalósító: Krafty Market Kft.

Projekt időtartama: 2018.09.28-
2020.02.29

Befektetés összege: 63 millió Ft
melyből támogatás: 50,4 millió Ft

https://krafty.hu/, 
https://www.facebook.com/Krafty.
hu/, https://www.instagram.com/
kraftymarket/

10000+ facebook követő
1000+ termék

Veidner Alexandra              Koltányi Viktória 

Alapítók, ötletgazda



  

Ha szeretnénk egy új kompetenciát, vagy akár szakmát kitanulni, ak-

kor ma már nem is kérdés, hogy mindezt megtehetjük a klasszikus, 

offline oktatási rendszerek megoldásai mellett akár online elérhető 

oktatási platformokon is. A problémát inkább az jelenti, hogy rengeteg 

eltérő minőségű és költségigényű megoldás közül választhatunk, ami 

lényegesen megnehezíti a döntést, A Skillio pont ezt a problémát 

küszöböli ki: olyan egyedi “social learning network” platform, ahol a 

felhasználók egymást segíthetik a tanulásban és fejlődésben azzal, 

hogy minőségi, szakmai tartalmakat ajánlhatnak egymásnak. A Skil-

lio a piaci bevezetés és növekedés szakaszában tart, jelenleg elérhető 

tucatnyi linkgyűjteményéért több mint ezer felhasználó regisztrált San 

Francisco-tól Hồ Chí Minh Cityig, illetve a cég már B2B validációs ered-

ményeket is fel tud mutatni.

SKILLIO
Tanulást segítő platform

Megvalósító: Skill Innovation Lab 
Kutatás-Fejlesztési Kft.

Projekt időtartama: 2019.07.31-
2020.03.31

Befektetés összege: 10 millió Ft
melyből támogatás: 8 millió Ft

https://skillio.net/
https://www.facebook.com/skillio.
network/ 

      Kaizer Gábor    Tigyi Bettina          

Alapítók, ötletgazda

Társbefektető



Megvalósító: Datame Interaktív 
Adatmenedzsment Kft.

Projekt időtartama: 2019.06.01-
2020.03.31

Befektetés összege: 65 millió Ft
melyből támogatás: 52 millió Ft

https://www.datame.hu/
https://www.facebook.com/data-
meHU/ 

A DataMe a dinamikusan növekvő online hirdetési piacon kínál-

ja szolgáltatásait, megoldásának köszönhetően a hirdetések oly-

an internetes felhasználóknak jelennek meg, akik a róluk tudható 

információk alapján a legnagyobb valószínűséggel mutatnak 

érdeklődést a hirdetés tárgya iránt, ezáltal a reklámok kevésbé za-

varók, ugyanakkor jóval hatékonyabbak lesznek. 

A DataMe célja, hogy segítse az ún. programmatic advertising pi-

acon érdekelt ügynökségeket és hirdetőket, hogy kampányaikhoz 

biztosítva legyenek a megfelelő, internetes felhasználókról elérhető 

adatok. Ezáltal már a kampány kezdeti szakaszán lehetőséget biz-

tosít a hirdetések pontosabb célzására, hosszadalmas tanulóidőszak 

nélkül is, így szinte azonnal elérhetővé válik a hirdető célcsoportja. 

A DataMe-t mára az összes Magyarországon tevékenykedő nagyobb 

digitális ügynökség ismeri, rendszeres ügyfele az ügynökségek közül 

a GroupM csoport, illetve az OMG csoport, a nagy hirdetők közül 

pedig például a Vodafone és az MKB Bank is.

DATAME 
Online hirdetési adatbázis és a hozzá kapcsolódó 
szolgáltatások létrehozása

Alapító, ötletgazda

Szutor Ferenc

4 nagy ügynökség vevő
6 országszerte jelen lévő 

hirdető használja
13 új adatforrás



  

A ConvKit konszenzust teremt a webes vásárlások szereplői között: 

egyrészt segíti a vásárlók döntéshozatalát, mivel információt nyújt oly-

an kérdésekben, mint hogy az általuk kiválasztott termék iránt mek-

kora valós idejű kereslet áll fenn (hányan tekintették/vásárolták meg 

az elmúlt 24 órában), másrészt a webshopokat tekintve a vásárlók in-

formálása lehetővé teszi, hogy a lehető legnagyobb konverziót érje el 

a szolgáltatását használó kereskedő. Hasonló megoldásokat eddig a 

nagyobb webshopok hoztak létre saját fejlesztésként, azonban a Con-

vkit nagy előnye, hogy dobozos termékként, bármely webshop igénybe 

tudja venni havi díjas SaaS szolgáltatás formájában.

A Virgo Ventures és a Convkit csapata közösen kezdte el az ötlet 

megvalósítását, az inkubáció végére létrejött a ConvKit piacképes pro-

totípusa. A ConvKit jelenleg 2. körös befektetés előtt áll az egyik leg-

nagyobb hazai befektetővel, a befektetés célja a termék további fejlesz-

tése és a nemzetközi piacokra történő belépés.  

CONVKIT 
E-commerce eszköz

Megvalósító: Smart Trade Applica-
tions Kft. 

Projekt időtartama: 2019.10.01-
2020.04.30

Befektetés összege: 48,24 millió Ft
melyből támogatás: 38,59 millió Ft

Alapító, ötletgazda

Böröck Szabolcs



Az Uptive az ülőmunka egészségkárosító hatásának csökkentését 

tűzte ki célul, az aktív ülést biztosító irodaszék-láb technológiájának 

fejlesztésével. Aktív üléskor olyan felületen ülünk, amelyik instabil 

alátámasztásából kifolyólag, egyensúlyt kereső mikro-mozgásokra 

készteti használóját. Ezáltal folyamatosan mozgásban tartják a törzs- 

és a gerinc körüli izmokat, javítva a testtartást és a vérkeringést. Az 

izomzat megerősítésével segít a népbetegségnek számító derék és 

hátfájás megelőzésében is.

Az aktív ülésre a leggyakrabban látott példa, amikor az irodaszék he-

lyett a dolgozók egy fitnesz-labdán ülnek. Innen indult ki a projekt 

eredeti gondolata is: hogyan lehet megtartani a fitnesz-labdák által 

biztosított rugalmas, billenő mozgást és ötvözni azt a hagyományos 

székek előnyeivel. Az Uptive székláb megálmodói egy olyan terméket 

terveztek, amely széles tömegek számára teszi elérhetővé az egészség 

javító, biztonságos aktív ülés élményét.

SITUPTIVE
Aktív ülést segítő irodai székláb

Megvalósító: SitUptive Kft.

Projekt időtartama: 2019.08.01-
2020.06.20

Befektetés összege: 75 millió Ft
melyből támogatás: 60 millió Ft

http://www.uptive.co/

Alapító, ötletgazda

Benesch Ferenc





WYHOYS

ACTLICO

  

A WYHOYS innovatív fairtrade öltözködési brand 2016-ban azzal a 

céllal jött létre, hogy kitörjön a felgyorsított fogyasztói társadalom 

pazarló életstílusából és divatorientált organikus öltözködési alter-

natívát kínáljon.

A márka küldetése, hogy kollekcióról-kollekcióra olyan globális 

környezeti-szociális problémákra hívja fel a figyelmet, melyek mego-

ldatlanul hagyása a világ természetes folyamatainak felborulásához 

vezet. A brand neve (WYHOYS), egy mozaik szó, mely az angol kife-

jezés „Wear Your Heart On Your Sleeve” kezdőbetűiből épül fel. Ez 

tükrözi a márka szellemiségét, miszerint merjük felvállalni értékeinket 

és küzdjünk az általunk fontosnak ítélt ügyekért.

A természetes élővilág védelme, illetve az alapvető emberi jogok 

tiszteletben tartása érdekében kizárólag olyan organikus, GOTS vagy 

OEKO-TEX tanúsítvánnyal rendelkező alapanyagok kerülnek fel-

használásra, melyek nem veszélyeztetik a környezetet, az alapanyagok 

előállítóit és az öltözék viselőit. A tervezés, modellezés, gyártás során 

keletkezett hulladékok majdnem 100%-ban újra hasznosításra kerül-

nek, így csökkentve a márka ökológiai lábnyomának méretét.

Az emberi testet mozgásra tervezték. A napi sokórás ülőmunkával es-

élyt sem kap erre szervezetünk, amivel egészségünket kockáztatjuk. 

Az Actlico csapata olyan életmódváltó megoldáson dolgozik, amely 

szinte észrevétlenül csempészi be az aktivitást az irodai hétköznapok-

ba. A gyógytorna szemlélettel tervezett napközbeni mozgáspro-

gram olyan rövid, de célzott gyakorlatokat kínál, amelyek napközben 

kényelmesen elvégezhetők és segítenek aktiválni, mobilizálni, ezáltal 

karban tartani testünket. Az aktiváláson túl további küldetése a csa-

patnak, hogy felhasználóinak segítsen elsajátítani a helyes ülő és álló 

testtartást, aminek ugyancsak döntő jelentősége van vázrendszerünk 

és közérzetünk állapotára. Ezt a célt egy a felsőruházatra rögzíthető 

okoseszköz támogatja, amely viselőjének testtartását monitorozza és 

hanyagtartása esetén jelez.
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