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Итан је тренутно извршни директор агенције Future Proof, мање консултантске 
фирме која помаже организацијама у сналажењу са новим технологијама и 
повезивању са другим стартапима у свету. 
 
Он је био телевизијски продуцент који је постао технолошки преузетник и сам 
покрећући иновације и најновије технологије као серијски предузетник и стартап 
саветник у областима ИоТ, блок чејн технологија, циркуларне економије и 
медија. Итан је предводио високо растуће компаније широм света од Њујорка до 
Лондона, Мумбаија и Детроита. 
 
Раније, је био и извршни продуцент одељења за иновације компаније вредне 2.5 
милијарди долара, главни извршни директор Colabriqa платформе за пословну 
интелигенцију и алумни Techstars, те суоснивач Retoviana софтверске платформе 
за мобилне операције подржане приватним капиталом за компаније широм 
Африке, Латинске Америке и Азије. Провео је седам година водећи Synthenai, 
консултантску фирму која је пружала оптимизацију пословања, пословни дизајн 
и технолошку стратегију за мала и средња предузећа и стартапе. Будући да је 
играо кључну улогу у стартапима са високим растом широм света, Итан редовно 
саветује копмпаније о њиховој вредносној понуди и усклађивању са 
операцијама, скалирањем и припремом улагања. 
 
Он је и глобални ментор за Rockstart VC, HIIL i SXSW i страствени је заговорник 
предузетника и стартапа са високим потенцијалом, посебно оних који су се 
уздигли ван традиоционалних мрежа пословања. 
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Ethan is currently the CEO of the Future Proof Agency, a boutique consulting firm 

helping organizations navigate emerging technologies and connect with startups 

across the globe.  

He was a television producer turned technology entrepreneur who has driven 

innovation and frontier technology as a serial entrepreneur and startup advisor across 

IoT, supply chains, circular economies, and media. Ethan has led high-growth startups 

around the world from New York City to London, Mumbai, and Detroit. 

Previously, he served as CEO of the innovation division of a $2.5 billion public firm, 

COO of Colabriq, a business intelligence platform and Techstars alum, and co-founder 

of Retovian, a private equity-backed mobile operations software platform for 

businesses across Africa, Latin America, and Asia. He spent seven years building and 

running Synthenai, a consulting firm that delivered operations optimization, business 

design, and technology strategy for SMEs and startups. Having played a critical role in 

high-growth startups around the world, Ethan regularly advises companies on their 

value proposition and aligning it to operations, scaling, and investment preparation.  

He serves as a global mentor for Rockstart VC, HIIL, and SXSW and is a passionate 

advocate for high-potential entrepreneurs and startups, particularly those that have 

risen outside of traditional networks.  

 

 


