
DOBBANTÓ SZTORIK 

RÓKA BARBARÁT egy kreatív ötlet katapultálta kényszer-
vállalkozóból egy sikeres, díjazott cég vezetőjévé. 2016 no-
vemberében indították el társával a logo2go webáruházat, 
ami még abban az évben az Év Honlapja pályázaton az Év 
Kreatív megoldása díjat nyerte el. 

Barbarával hat évvel ezelőtt fordult nagyot a világ, amikor 
addigi munkahelyén, egy nagy múltú, magyar, gépjármű-
vekkel foglalkozó magazinnál megszűnt a főállása. „25 
évig voltam alkalmazott, mellette – mintegy mellékesen 
– már régóta működött a betéti társaságunk, de úgy érez-
tem, most jött el az idő a változásra” – emlékszik vissza 
Barbara a sorsfordító pillanatra.

Az új helyzet igen váratlanul érte. Noha tervezőszerkesz-
tőként közel húszéves munkatapasztalattal rendelkezett, 
ám alkalmazottként mégsem talált megfelelő lehetőséget, 
így a „mellékes” vállalkozást kellett rövid időn belül felfej-
leszteni. „Egy olyan működőképes céget kellett létrehozni, 
amelyben én is megtalálom a helyemet.” A kisebb-na-
gyobb megrendeléseiből fent tudta tartani a vállalkozást, 
de a társának volt egy nagyszerű ötlete a továbblépésre 
is – így született meg 2016-ban a logo2go, Magyarország 
első logówebáruháza. „Elsősorban kezdő vállalkozások-
nak szeretnénk segíteni, hogy már az indulásnál profi  ar-
culattal jelenhessenek meg” – foglalja össze Barbara rö-
viden a logo2go küldetését. 

Az online logóértékesítés mellett a vállalkozás arculatter-
vezéssel, csomagolástervezéssel és kiadványszerkesz-
téssel (elsősorban magazin- és könyvtervezéssel) is fog-
lalkozik. Tapasztalataik szerint a hazai kkv-k körében is 
egyre nagyobb az igény a színvonalas szolgáltatásra ezen 
a területen. „Partnereink között számos kis- és középvál-
lalkozást tudhatunk, akik felismerték, hogy nem elég, ha 
a termékük vagy szolgáltatásuk magas minőségű, az ar-
culatuknak, az online és offl ine megjelenésüknek is tük-
röznie kell ezt.” Barbara már önmagában azt is sikerként 
könyveli el, hogy tovább dolgozhat a szakmájában, annak 
ellenére, hogy „dobbantania” kellett: „Örülök, hogy nem 
kellett feladnom a szakmámat, és hogy a mostani mun-

kám sokkal változatosabb, mint alkalmazottként volt.”

A Budapest Bank női vállalkozók támogatására létrehozott  

Dobbantó programja kapcsán felidézi, hogy a lehető leg-
jobbkor – az alkalmazottból a vállalkozóvá válás pillanatá-
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ban – kapta a lehetőséget, hogy tanulhasson. „Mivel az az élethelyzet, 

hogy főállású vállalkozó legyek, teljesen új volt számomra, minden 

információnak, ismeretnek nagyon örültem.” A képzés során megta-

nulta, miként tudja átlátni egy vállalkozás működését és működteté-
sét a tervezéstől a megvalósításig, az egész folyamatot a pénzügyektől 
a marketingig. Utóbbi szakterület esetében korábban voltak hiányos-
ságai, de a Dobbantó tréningjén sokat tanult a témában. Emellett külön 
kiemeli, ami számára a legfontosabb: „Önbizalmat adott, hogy mer-
jem megvalósítani az álmaimat, hogy független lehessek és a kitűzött 
célokat el tudjam érni.”

A Dobbantó kapcsán szívesen emlékszik vissza az oldott hangulatra 
és az egyszerre rendszerező, illetve kötetlen előadásokra, beszélge-
tésekre. Az ott megismert hölgyekkel azóta is tartja a kapcsolatot, 
aminek – bevallottan – üzleti oka is van, többen is megkeresték azóta 
kisebb-nagyobb tervezési feladattal: logó, névjegy, szórólap, de szüle-
tett már könyvtervezési megrendelés is ebből a kapcsolatrendszerből. 

Nagyon büszke a webáruházra, amely idén lesz 5 éves, és egyre több 
megrendelőt vonz. Emellett egyre szélesebb azoknak a cégeknek 
a köre is, akik örömmel bízzák rájuk egyedi arculatuk kialakítását vagy 
kiadványaik grafi kai és tipográfi ai tervezését. A vállalkozás sikereiben 
természetesen nagy szerepe van társának, Dányi Renátó tervezőgrafi -
kus művésznek is. „Az évek során szerzett tapasztalatokat felhasz-
nálva egyre felhasználóbarátabbá tettük a webáruházat, de rengeteg 
kreatív ötletünk van még. Legújabb fejlesztésünknek köszönhetően 
idén májustól már bankkártyával is lehet fi zetni a webáruházban.”

Megemlíti, hogy habár az előre tervezés fontos lenne, de az elmúlt idő-

szak történései miatt jelenleg legfeljebb három évre látja előre a cég 
jövőjét. „Szeretném, ha a vállalkozásunk továbbra is stabil maradna, és 
minél többen megismernék a nevünket. Amíg a jó hírünk szájról szájra 

terjed és ebből újabb és újabb megrendeléseink lesznek, biztonságban 
érzem a vállalkozásunk jövőjét.”
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