
Investițiile de tip business angel

[ platformă ]



Despre noi

Growceanu este o platformă de investiții tip business 
angel ai cărei membri se implică activ în startup-urile 
high-tech în care investesc. 

Împreună, accelerăm inovațiile scalabile nu doar 
finanțându-le ci și oferindu-le expertiză profesională 
și de business, împreună cu networking-ul personal, 
printr-un proces bine structurat.



Cine suntem?
Haideți să creștem împreună!
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Growceanu în cifre



Growceanu în cifre

Îngerii noștri

1. Total: 55+ Business Angels

2. > 80% au expertiză în industrii high-tech

3. Suma investită medie/membru/an = 25K EUR

4. Buget de investit în startup-uri: peste 40k EUR 



1. Are expertiză în cel puțin o industrie cheie.

2. Dedică 2+ ore pe lună participării în sesiunile de pitching.

3. Este dispus/ă să investească: 

• cel puțin 10K euro/an în startup-uri high-tech 

• timp

• În plus față de bani, un business angel mai contribuie și cu cel 

puțin unul dintre următoarele elemente:

– Experiență

– Expertiză

– Networking

Un business angel Growceanu



• Scanăm și monitorizăm cca. 1.500 startup-uri
• Ținem legătura cu 350+ startups

• 170+ Startup-uri au fost prezentate investitorilor

• 100+ Startup-uri au ridicat peste €4M interes 

• 12 startup-uri au ridicat peste €1,2M prin Growceanu

• Deja 7 startup-uri din portofoliu au ridicat o rundă 
follow-on 

Startup-uri

Growceanu în numere



• [ BrightSpaces ] - [ PropTech ]    + [ UX 3D ]

• [ XVision  ] - [ MedTech ]     + [ AI ] 

• [ EmailTree AI ] - [ Enterprise ]  + [ AI ] 

• [ Kinderpedia ] - [ EduTech ]      + [ SaaS ]

• [ Oncochain ] - [ MedTech ] + [ SaaS Platform ] 

• [ Helperz.ro ] - [ Shared Economy ] + [ Marketplace ]

• [ Milluu ] - [PropTech] + [ Marketplace]

• [ Metabeta ] - [ Venture Capital Investments ] 

• [ Telios ] - [ Telemedicine ] 

• Plus cele mai recente / în fază finală: Streams.live, Plateaway, 
Sypher, Upgrade Education, Teleport, Ulpia, MediNav, The Care 
Hub, Codewell 

Startup-uri în care am investit
Growceanu în numere

https://brightspaces.tech
http://xvision.app
https://emailtree.ai
https://www.kinderpedia.co
http://oncochain.com
https://app.sitter.ro
https://www.milluu.com
https://www.metabeta.com
https://www.telios.ro


Așteptări 



Investesc ca să facă bani

Adaugă valoare startup-ului

Lucrează cu oameni deschiși 

și dedicați

La ce ne așteptăm (unii de la alții)

Bani ca să facă produsul

Expertiză pe domeniu și de 

business

Acces la parteneri și clienți

Sprijin cu deciziile importante

ÎntreprinzătoriInvestitori



Procesul investițional
prin Growceanu



1. [APP] - Startup-urile aplică și sunt evaluate de board

2. [GPS] - Startup-urile sunt invitate la Grow Pitching Session

3. [BDD] - Business Due-Diligence cu experți

4. [TDD] - Tech Due-Diligence

5. [NEG] - Negociere Deal Terms

6. [LDD] - Legal Due-Diligence

7. [DCI] - Deal Closing & transferul investiției

Pre-Investiție



1. [SYNC] - Rapoarte și întâlniri regulate

2. [Updates] - Noutăți transmise investitorilor 

3. [V-Match] - Potrivirea startup-urilor cu 
investitorii [expertiză & network relevant]

4. [Follow-on] - Sprijin cu rundele Follow-on 

5. [Exit] - Sprijin cu procesul de Exit 

6. [Portfolio] - Managementul portofoliului de 
investiții

Post-Investiție



Group Due Diligence [offline]



Group Due Diligence [online]



Stai la curent cu oportunitățile de investiții
și evenimentele regulate pe care le
organizăm cu startup-uri și ceilalți
investitori.

Urmărește evoluția portofoliului tău,
implică-te în procesul de group due
diligence și folosește-te de multe alte
facilități pentru investițiile tale în startup-
uri tech.

Aplicația pentru investitori



Mulțumim

grow@growceanu.com


