TURCSÁN TAMÁS PÉTER 8 éve
startup tanácsadó, mentor, közösségi
média szakértő, újságíró és társadalmi
innovátor. A SmartUP Communications
vezetőjeként és a Connect East
Incubator alapítójaként a hazai
innovációs és startup ökoszisztéma
egyik főszervezője. 2016 óta a Magyar
Közgazdasági
Társaság
Startup
Szakosztályának az elnöke.
2013 óta a hazai startup utánpótlás
egyik megalapozója, 30+ egyetemi
ötletverseny szervezője, a magyar, és a
határontúli magyar startupok és
innovatív kkv-k szakértője, tanácsadója.
A Hackathon-in-a-Box egyetemi ötletverseny sorozat főszervezőjeként, illetve alapítójaként
rendszeresen vesz részt mentorként hazai startup versenyeken, ahol eddig több száz ötletet
segített. A The Connect East Incubator vezetőjeként gyakran hívják nemzetközi
eseményekre mentorként, evaluátorként. Jelenleg az Európai Unió OpenAxel startup
versenyének a nagykövete, vezető evaluátorként. A Turn8 (Dubai) inkubátor és a szingapúri
Plug And Play Incubator nemzetközi mentora, illetve a székelyudvarhelyi inkubátor vezető
tanácsadója.
2014 decembere óta az újonnan alapított inkubátorával a hazai tehetségek nemzetközi
piacra lépésén dolgozik. 15 országban vannak inkubátor partnerei, többek között
Londonban, Berlinben, Barcelonában, Vancouverben, Hong-kongban, Csungking-ban,
Dubai-ban, Tel-Avivban, Szingapúrban és a Szilícium Völgyben. Társaival komplex programot
fejlesztett a nemzetközi piacra lépés – piaci akceleráció megkönnyítésre, s jelenleg ennek a
felépítése a fő feladata.
25 éve innovációs és kommunikációs szakember, a hazai print és online médiában dolgozott
főként gazdaság, tudomány és technológia területen. Jelenleg a hazai innovatív
kezdővállalkozásokat segíti oktatással, mentorálással, kapcsolati tőkével, PRkommunikációval. Startup és mobilos események, konferenciák szervezője, számos online
szolgáltatás elindítója, a közösségi finanszírozás szakértője.
A Budapest HUB tagja, a magyar startup credo egyik szerzője. A Linkedinen működő
legnagyobb hazai startup közösség – a StartUP Hungary csoport – vezetőjeként nemzetközi
kapcsolatokat épít a világ startup közösségeivel. Jelenleg 4100 + a kapcsolati hálója a
nemzetközi szakmai közösségben.

A Budapest LaunchPad aktív tagjaként igyekszik az ökoszisztémát és az állami szervezeteket
összekapcsolni.
A Startupper.hu startup blog alapítója és szerzője, illetve több ismert startup könyv lektora.
A NIH startupoknak szóló könyvét mind magyar mind angol nyelven is elkészítette 20132014 évben.
2013-ban a Kreatív.hu a legkreatívabb 25 magyar közé választották.
2015-ben az Év Széchenyi Vállalkozója Projekt manageri díját kapta meg.
2016 januárjában felkérték a Magyar Közgazdász Társaság Startup tagozatának elnöki
pozíciójára.
Több éve foglalkozik a magyar – beleértve a határon túli magyar – tehetségek felkutatásával.
Jelenleg futó egyik fejlesztési projektjében a Kárpát-medence tudástérképének elkészítését,
megvalósítását tűzte ki célul.

