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A különleges ajándékok szakértőjeként számon tartott 
The Box Shop egyszerű üzleti ötletre épül: az emberek 
ajándékozással kapcsolatos tanácstalanságán hivatott 
segíteni, mindezt eleganciába öltöztetve és ízlésesen tá-
lalva. A DALLOS KITTI vezette cég beszállítói meg-
választásakor igyekszik egészséges egyen-
súlyt teremteni a kis- és nagyvállalkozások 
között: a negyedik éve indult vállalkozás 
partnerei közt éppúgy megtaláljuk az is-
mert márkákat, mint a hazai és külföldi 
kistermelőket, kézműveseket.

„Nagyon sok vállalkozó barátom 
van, akik számára – jellemzően cé-
ges rendezvények és különösen ka-
rácsony alkalmával – komoly gondot 
okozott, hogy milyen ajándékokkal ké-
szüljenek az ünnepre” – idézi fel Kitti a 
vállalkozás alapításának ötletét. Alkoholt 
ajándékozni – még ha minőségi termékről 
van is szó – nagyon snassz, vélték a legtöbben. 
A The Box Shopban kizárólag elsőrangú termékek 
kerülnek a kézzel készített dobozokba, amelyek egyrészt 
így egyediek, másrészt exkluzívak. A megajándékozottak 

azelőtt nem találkoztak hasonló odaadással összeállított 
meglepetéssel, így rendkívül pozitívak a visszajelzések. 
Talán ez is lehet cége sikerének titka. „Egy rendezvényen 
például nagyon fontos, hogy milyen üzenetet közvetítünk, 

s mivel a dobozaink egyedi termékek, azt sugározzák, 
hogy partnerünk kiemelten fontos számunkra.”

A mezőgazdasági mérnökként végzett Kitti 
jelenleg nem tervezi, hogy a szakmájában 

helyezkedne el. Számára a The Box Shop 
igazi szerelemprojekt, amiben fejlődési 
lehetőséget lát. „Lehet, hogy negyven-
évesen majd bionövények termeszté-
sével szeretnék foglalkozni, de pilla-
natnyilag ez tölti ki az életemet.”

A cég termékeinek mindegyike önál-

ló műalkotás, amelyek a megrendelő 
kérésének megfelelően további specifi -

kációkra adnak lehetőséget. „Ebben ab-
szolút utánozhatatlanok vagyunk” – emeli ki 

büszkeséggel hangjában Kitti. 

2017 óta elsőként kínálnak hasonló szolgáltatást. Bár ma 
már mintegy húsz versenytársuk igyekszik lekörözni őket 
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a piacon, legtöbbjük egy szezon után már 

bedobja a törölközőt. Nagyon precíz és ap-

rólékos munka egy-egy doboz kialakítása, 

de éppen ez az a hozzáadott érték, amellyel 
egyediek tudnak lenni. 

„Úgy gondolom, folyamatosan fejlődnünk kell 
minden területen” – ez a gondolat volt Kitti 
2019-es Dobbantó programon való részvé-
telének fő motivációja. „A Budapest Bank 
Dobbantó programja erre kiválóan alkalmas, 
hiszen egyrészt szakmailag ismeretlen terü-
leteket tár fel a résztvevők előtt, más  részt 
remek lehetőséget teremt a kapcsolatépí-
tésre.” 

Az egyedi ajándékdobozok készítésére épülő 
vállalkozás üzleti ötlete külföldön is sikeres-
nek bizonyult, Németországból és Olaszor-
szágból is érdeklődtek iránta. Az elképze-
lések szerint a külföldi országokban induló 
cégekkel egy brandként tudnának működni, 
mindenhol fi gyelembe véve a helyi sajátos-
ságokat. Noha a nemzetközi belépésre még 
várni kell, de vélhetően nem sokat, mert a 
lendületet csak a COVID-19 okozta lezárások 
törték meg. 

A közeli és távoli fejlesztések kapcsán szá-
mos terven dolgoznak. „Ha gyors ajándéko-

zásról van szó, azt szeretném, hogy minden-
képpen a The Box Shop jusson az emberek 

eszébe” – osztja meg Kitti a nem titkolt mar-
ketingstratégiáját. Emellett fejlesztik az 

alapkoncepciót: a meglévő fi zikai üzlet mellé 
készült egy csomagolástechnikai webshop, 

ahol egyedi csomagolásokat kínálnak vásár-
lóiknak, illetve Nyíregyházán nyitottak egy 
fotóstúdiót is, amely egyedi megoldásokat 
nyújt a fotózás területén. „Minden üzletágunk 
egymásra épül és szerves egységként műkö-

dik, de reményeim szerint önállóan is műkö-

dőképesek” – hangsúlyozza a vállalkozó.
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