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Лиса Ковеј више од 30 година ради са високотехнолошким компанијама, 
укључујући и спиноф и стартап компаније у области иновација. Каријеру је 
започела у стартапу Oxford Instruments, једним од првих и најуспешнијих 
стартапова који је настао на Институту за физику Универзитета у Оксфорду. Лиса 
има искуство у лиценцирању технологије, прикупљању средстава за 
финансирање и у продаји у Великој Британији, САД и Немачкој. 
 
Последњих 16 година Лиса ради на Западном Балкану пружајући подршку 
иновативним малим и средњим предузећима, укључујући стартапе. Такође се 
бави и трансфером технологије са Универзитета и истраживачких института у 
локалне компаније, посебно у области права интелектуалне својине и стратегије 
изласка на тржиште. Лиса је била тим лидер за EU4TECH Светске банке, а у 
оквиру програма Доказ концепта и Програма трансфера технологије Фонда за 
иновациону делатност била је ментор и пословни саветник за бројне пројекте. 
 
Лиса је докторирала на физици на Универзитету у Оксфорду, има МБА 
Економског факултета Брукс, Универзитета у Оксфорду, где се специјализовала за 
предузетништво и трансфер технологије, као и диплому из права интелектуалне 
својине са Универзитета у Бурнемуту. Однедавно, Лиса има и квалификацију од 
стране Oxford University Business School у области пословних стратегија за 
коришћење block-chain и AI технологија. 
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Lisa Cowey has worked in the field of innovation with high tech companies, including 
spinoffs and startups for over 30 years. She started her career with Oxford 
Instruments, one of the earliest and most successful start-ups to emerge from the 
Oxford University Physics Laboratory. She has direct experience of licensing 
technology, equity fund raising and successful trade sale with ventures in the UK, USA 
and Germany.  
 
For the last 16 years Lisa has worked in the Western Balkans to support innovative 
SMEs, including startups, and the transfer of technology from universities and research 
institutes to companies, particularly in the field of IPR and go-to-market strategy. Lisa 
was the Team Leader for ‘EU4Tech PoC’ and an assessor for the IF TT Program grant 
scheme. She has mentored a number of PoC and TT Program projects supported by 
the Republic of Serbia Innovation Fund. 
 
Lisa has a PhD in Physics from the University of Oxford, an MBA from Oxford Brookes 
University Business School where she specialized in entrepreneurship and university 
technology transfer, and a Diploma in IP Law and Practice from Bournemouth 
University Business School IP Unit. She also holds recent qualifications from Oxford 
University Business School in the area of business strategies for use of Block-chain and 
AI technologies. 


