
DOBBANTÓ SZTORIK 

Két barátnő ötletéből született a kézműves termékek online értéke-
sítésével foglalkozó meska.hu, amely ma már 4 100 készítő 140 000 
termékét kínálja. PORST RÉKÁVAL, az egyik alapítóval beszélgettünk.

A két alapító különböző mentalitást hozott magával a közös vállalko-
zásba. Míg Réka inkább menedzseri, a társalapító Hídvégi Borbála 
a kreatív szemléletet képviselte. „Gimnázium óta szoros barátság ala-
kult ki közöttünk, és sokszor segítettük egymást tanácsokkal” – em-
lékszik vissza Réka a kezdetekre. 

A vállalkozás a webshopok felfutásának idején született, arra az öt-
letre építve, hogy hozzanak létre egy olyan kereskedői felületet, ahol 
könnyen tudják értékesíteni a kézműves termékeket. Az így kialakított 
online piactéren nem csak a saját alkotásaikat szerették volna elérhe-
tővé tenni, hanem lehetőséget nyújtani másoknak is. „Jöhet bárki, aki 
hasonló termékeket készít” – idézi fel Réka a Meska 2008-as indulá-
sát. A gyűjtőportál hamar népszerű lett, s a kézműves dizájn termékek 
online platformjává és egyfajta kultikus találkahellyé is vált. 

Réka közlekedésmérnökként dolgozott azelőtt. A Meska indulásakor 
éppen három kisgyermeke, a Műegyetem MBA képzése és időszakos 

közlekedésmérnöki munkái között lavírozott. „Akkoriban inkább csak 
projektmunkákban vettem részt, kreatívnak éreztem magam, és volt 

időm gondolkodni azon, hogy milyen lehetőségeim vannak.” A Meska 
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már bő másfél éve működött, amikor Réka és Bori találkoztak 

a Budapest Bank női vállalkozóknak szóló Dobbantó program-

jával. 

Ahogy a cég növekedett, versenyfutásnak érezték a minden-
napjaikat. „Egyszerűen együtt kellett fejlődnünk a céggel. Meg 
kellett ismerkedni a netes szakterminológiával, azzal a saját 
nyelvvel, amelyet nem is értettem akkoriban. Nagyon inten-
zív tanulási folyamat indult el akkor, amely ma sem ért véget” 
– emeli ki. Réka ahol csak tudta, képezte magát: könyveket, 
blogokat olvasott, kereste azokat a platformokat, ahol még töb-
bet megtudhat az online piacról. 

A Dobbantó három hetére gyakorlatias képzésként emlékszik 
vissza. Meglátása szerint a legtöbbet azok profi táltak a képzés-
ből, akiknek már volt ötletük és elképzelésük arról, mit is sze-
retnének csinálni. „Akinek a zsebében volt az ötlete, annak nagy 
segítség volt a program. Amit az ember mindig csak halogatott, 
azt a Dobbantón megcsináltuk. Mindezt ráadásul egy nagyon 
inspiráló közegben.” 

Réka szerint könnyebb volt ilyen körülmények között terveket 
összerakni, mintha otthon ült volna. A program lezárultával 
társalapító barátnőjének, Borinak is ajánlotta a Dobbantót. Ek-
kor indították a Meskán belül az alapanyagok, szerszámok, kel-
lékek értékesítését, amelynek menedzselése Bori feladata lett, 
aki szintén elvégezte a kurzust.

Réka elsősorban azt értékeli sikerként, ha visszajelzéseket kap 

felhasználóiktól arról, hogy milyen változást hozott az életükbe 
a Meska. Példaként egy mozgáskorlátozott hölgyet említ, aki-

nek a Meska.hu-n értékesített termékeinek üzleti sikere adta 
vissza – egy depresszív időszak után – az életkedvét. A hölgy lá-

nyától ezek után kaptak egy köszönőlevelet. „Emiatt dolgozunk, 
emiatt csináljuk ezt az egészet” – mondja mosolyogva Réka.

Emellett Réka nagyon büszke a különböző díjakra is, amelye-
ket az elmúlt 12 évben kaptak. Külön kiemeli az Amerikai Ke-

reskedelmi Kamara (AmCham) által 2013-ban adományozott 
Női Kiválóság Díjat. A Meska jövőjéről szemérmesen nyilatko-
zik. Elmondja, hogy ahogy a magánéletéről, úgy a terveiről sem 

szeret beszélni. „Mivel a terveim nincsenek kőbe vésve, ezért 
folyamatosan fi nomhangolom őket.” 
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