
DOBBANTÓ SZTORIK 

SARUS-ZSIVICZA DIÁNA alkalmazottként szerzett 
tudását felhasználva építette fel saját reklámügy-
nökségét, amelynek portfólióját később kibővítették a 
nyomdai munkák területére is. Ma már rendkívül si-
keres vállalkozó, amit részben annak tulajdonít, hogy 
mindig odafi gyel partnerei érzelmeire is. 

Diána korábban egy reklámügynökségnél dolgozott 
alkalmazottként, de a 2008-ban kirobbant válság ha-
tására a cég ügyfelei megfogyatkoztak. Ekkor hatá-
rozta el, hogy a saját kezébe veszi sorsa irányítását, 
és megpróbálkozik egy saját ügynökség alapításával.

„Válaszút előtt álltam, merre tovább. Azt tudtam, hogy 
egy reklámügynökséghez három dologra van szükség 
– jó alvállalkozókra, egy laptopra és egy nyomtatóra, 
hogy ki tudjam nyomtatni a számlákat.” Így született 
meg a Lollipop Reklám Kft. 2011-ben. 

„Az első lépésem az volt, hogy vettem egy doma-
in-nevet, és egy barátom segítségével elindítottuk a 

cég honlapját.” Minimális erőforrásokkal 2011-ben 
kezdték el a munkát. Három évvel később, gyermeke 

születése után új időszámítás vette kezdetét, ugyan-
is ekkor született meg az az ötlet, hogy az eredetileg 

csak ügynökségnek induló vállalkozás portfólióját 
bővítsék nyomdai szolgáltatásokkal is. 

„A vállalkozásba beszállt a férjem is, és többek közt 
az ő ösztönzésére kezdtünk nyomdai gépek felvásár-

lásába. 2015-re sok nyomda becsődölt, így relatíve 

olcsón jutottunk gépekhez.” Napjainkra – leszámítva 
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néhány kötészeti „gépmonstrumot”, amelyekért Diána fér-
je rajong – az ekkor beszerzett gépeket már korszerűb-
bekre cserélték. „Legöregebb nyomdagépünk is 2017-es 
gyártású.” 

Diána korábban járt a Budapest Bank Dobbantó program-
jának néhány klubrendezvényén. Itt ismerte meg a vállal-
kozónőknek szóló képzési programot, és egy erről szóló 
hírlevél hatására döntött úgy, hogy szerencsét próbál, 
és jelentkezik egy Dobbantó kurzusra. Meglepetésére a 
szervezők beválogatták. A képzésre így emlékszik vissza: 
„A csapat nagyon vegyes vállalkozói tapasztalattal rendel-
kező nőkből állt, és máig élő kapcsolatokra tettem szert. 
Emellett itt tanultam meg azt, ami talán egy vállalkozás 
vezetésében a legfontosabb: kell egy üzleti terv és a rend-
szerszemlélet.” 

A vállalkozónő nagyon büszke cégére, a Lollipop Nyomda 
és Reklámra. „Öt év alatt eljutottunk oda, ahova másoknak 

négyszer annyi ideig tart az út. Jól működő, az ügyfelek 
igényeinek megfelelő saját fejlesztésű nyomdai szoftvert 

használunk, az értékesítési rendszerünk is jól szervezett.” 
Hozzáteszi, hogy természetesen mindezt nem egyedül ér-

ték el, hanem adott esetben külső segítséget is igénybe 
vettek. Ha kellett, akkor az éppen aktuális mentorprogra-

mokat és mentorokat hívták segítségül. 

Mindemellett büszke arra is, hogy a cég családi vállalko-
zásként működik. Bár nem így indult, az élet úgy hozta, 
hogy az évek során munkát kapott a férje éppúgy, mint 

Diána húga és apósa is. „Közös a cél, ez óriási húzóerő 

mindannyiunk számára.” 

Az üzleti tervek teljesülésén túl sikerként könyveli el, hogy 

a konkurens cégek közül őket, a legfi atalabbak egyikét 

keresik a régebben a piacon lévőkkel szemben. Emellett 
arra is büszke, hogy megrendelőik bíznak bennük. „Egy vi-
lágszerte ismert amerikai cég rendelt tőlünk nyomdai ter-
méket egy rendezvényre. A határidő lejártáig eltelt néhány 
napban a megrendelő egyszer sem keresett, legközelebb 
akkor találkoztunk vele, amikor leszállítottam nekik a ter-
méket. Rá is csodálkoztam, hogy honnan tudták, megér-
kezik-e időben. Rám néztek és csak annyit mondtak: tud-
tuk, mert megígérted.” 

A szakmai elismertségről árulkodik az is, hogy nemrégi-
ben a Lollipophoz szállítottak le egy nyomdaipari techno-
lógiai újdonságot – egy hónappal a világbemutató előtt. 
A beszállító csak annyit mondott, hogy sem a gépről, sem 
a technológiáról senkinek nem adhatnak ki információt. 
„Ezt kérték. Mi pedig betartjuk. Úgy vélem, ez a bizalom 
jele” – emeli ki Diána. 

Az üzleti tárgyalásokon elein-
te inkább kora miatt érezte 
magát nehéz helyzetben. 
„Amikor 25 évesen kel-
lett egy cég 45 éves férfi  
ügyvezetőjével tárgyal-
ni, akkor éreztem, hogy 
hátrányban vagyok, mert 
fi atal vagyok és nő. Ké-
sőbb ezekből a helyze-
tekből sokat tanultam, 
s manapság már inkább 
az érzelmi intelligenciára 
próbálok hatni. Ismernem 
kell az embert és akkor tudok 
neki segíteni.” 

„Úgy érzem, ahol most vagyunk, éppen 
elférünk” – mondja. Véleménye szerint cégük most éppen 
akkora, hogy nyugodtan tud aludni, illetve a befektetett 

energia arányban van mindazzal, amit a vállalkozás nyújt-
hat neki és az itt dolgozóknak.
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