
                                                     

Startup Business Incubator 

 

Стартує стартап-школа від SBI  
 

Startup Business Incubator* запрошує всіх бажаючих на відкриття стартап-

школи, яка відбудеться 3 листопада на території Інформаційно-обчислювального 

центру КНУ імені Тараса Шевченка. 

Ви дізнаєтесь детальніше про можливість навчання в стартап-школі SBI, зможете 

задати питання, які Вас цікавлять та взяти участь у панельній дискусії з запрошеним 

гостем – успішним бізнесменом Ігорем Шойфутом, який зараз проживає в Сан-Франциско 

та викладає в Каліфорнійському університеті в місті Берклі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Igor Shoifot is an investor, board member, shareholder in over 50 startups with 

combined valuation close to $1B. He founded and co-founded several successful startups, such 

as Fotki.com, a top 500 internet Website in mid-2000 with 25M users and billions of shared 

photos, was CEO of Microsoft WebTV's largest entertainment portal, Epsylon Games (70+ 

games), and founded and sold vInternship to Manhattan Institute. His articles and interviews 

were published in The Wall Street Journal, Forbes, Venture Beat, and in other leading 

publications. He is an Investment Partner at TMT Investments venture fund in Silicon Valley. 

Igor is also the chairman of the largest internet incubator in Ukraine, Happy Farm (40+ startups) 

and of Tnation.com incubator in Kazakhstan, and writes for San Francisco Examiner. He taught 

at New York University, UC Berkeley, UCSF, and lectured at Stanford and other schools in 

several countries. Igor has an MBA from Boston University and a PhD from The Russian 

Academy of Sciences.  



Захід відбудеться за підтримки Наукового Парку та Інформаційно-

обчислювального центру КНУ імені Тараса Шевченка. 

Місце: проспект Академіка Глушкова 2, корпус 6, Інформаційно-обчислювальний 

центр, аудиторія 104.  

Час: 3 листопада (вівторок), 16:00 

Вхід вільний 

* Startup Business Incubator – це молодіжна бізнес-платформа на базі Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, що спрямована на створення сприятливих умов для реалізації стартап-

проектів молодих науковців та студентів університету. Більше на сторінках SBI https://vk.com/sbi_knu, 

https://www.facebook.com/sbi.knu  

Контакти для додаткової інформації: 

Голуб Анастасія  

Координатор проекту 

Тел.: 0633607199 

e-mail: sbi.knu@gmail.com  
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