
DOBBANTÓ SZTORIK 

Marscha Ékszer: SCHÁDI BIANKA évekig tervezte, hogy 
párjával közösen saját vállalkozást indít, és kilép a klasszi-
kus alkalmazotti lét nyolcórás munkarendjéből. Egészen 
addig mindez csak terv maradt, amíg meg nem született 
egy olyan vállalkozás ötlete, amellyel már mindketten azo-
nosulni tudtak. 

Bianka már tizenévesen is rajongott az ékszerekért, így 
nem meglepő, hogy vállalkozása ehhez a területhez kap-
csolódik. Cége, a Marscha Ékszer minimalista stílusú, 

ezüst és aranyozott ezüst ékszereket kínál hölgyeknek 
mindennapi viseletre. A klasszikus, letisztult formák mel-
lett termékpalettájukon megtalálhatók modern, geomet-
rikus darabok is, illetve egyedi ékszerelképzeléseket is 
segítenek megvalósítani. 

„Szüleim már 25 éve családi vállalkozást irányítanak. Így a 
jó ötletek felkutatása, a kínálkozó lehetőségek kihasználá-
sa, a több lábon állás, a jövőorientáltság mindig jelen volt 
mindennapjaimban” – részletezi döntése hátterét Bianka. 
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De saját ismereteire és tapasztalataira is alapozhatott: 

az egyetemen vállalkozásfejlesztési szakirányon végzett, 

illetve két évig egy marketingügynökség projektvezetője-

ként ismerkedett az online marketing fogásaival. 

Ez indította el az ékszerkereskedelem felé. Először egy 
olyan webáruházat építettek fel, amelyen keresztül terveik 
szerint egy gyártó gyémánt ékszereit forgalmazták volna 
az amerikai piacon. Később átformálták az eredeti elkép-
zelést: úgy döntöttek, hogy a hazai piacra értékesítenek, 
méghozzá magyar ötvösök műhelyében, de saját terveik 
alapján készített termékeket. A folyamatosan változó kör-
nyezet miatt nehéz előre tervezni, de Bianka a jövőben 

is meg szeretné őrizni a rugalmasságot, a változások-
hoz való idomulást és a proaktív vállalkozói szemléletet. 
„Ahogy eddig is tettem, hallgatok a szívem szavára, és 
abba az irányba megyek” – foglalja össze credóját.

A Budapest Bank vállalkozónőknek szóló Dobbantó prog-
ramjára egy ismerőse hívta fel a fi gyelmét. Először az 

egy   napos Canvas képzésen vett részt, amelynek elvégzé-
sét már önmagában is hasznosnak tartja, de ezután úgy 

döntött, hogy jelentkezik az átfogó kompetenciafejlesztő 
tréningre is. 

„A képzés nagyon sokrétű, érint olyan területeket is, ame-
lyek fontossága korábban nem is tudatosult bennem, pél-
dául a retorika, mint lényeges készség” – emeli ki Bianka. 
A személyes részvétellel zajló tanfolyam megalapozta a 

csoportkohéziót, és a résztvevők nagyon szoros kapcsola-
tokat alakítottak ki egymással. „A csoporton belül nagyon 
jó energiák uralkodtak, mert sokat nevettünk és inspirá-

lódtunk egymás tapasztalataiból” – hangsúlyozza. A cso-

port tagjainak egy részével azóta is rendszeresen talál-

koznak, személyesen is tartják a kapcsolatot, egymáshoz 

fordulnak tanácsokért.

Bianka sok apró sikerélményre büszke, amelyek együtte-
sen állnak össze üzleti sikerré. „Például nagyszerű érzés, 
amikor egy élelmiszerboltban az előttem álló hölgy a mi 
ékszereinket viseli. Vagy amikor a vidéki nagymama már 
sokadszorra vásárol tőlünk magának, a lányainak és az 
unokáinak is. Vagy amikor a háromgyerekes anyuka kije-
lenti, hogy ő az összes fülbevalónkat szeretné magának 
megvenni, és hónapokon keresztül beosztva ezt meg is 
teszi” – emel ki néhány momentumot.

„Nőként hatalmas előny, hogy a melegszívű kommuni-
káció alapértelmezett, zsigeri szintről jön, és ezt nagyon 
érzik is a vevők, és ami a legfőbb: hálásak érte” – foglalja 
össze a női vállalkozói lét előnyeit. Nehézségnek éli meg 
ugyanakkor a termékek árazását. Mint mondja: a számok 
– a színekkel és formákkal ellentétben – nem a kedvencei, 
de barátkozik velük.

A vállalkozás webáruházként 2019 őszén indult be. „Több 
sikeres designer vásár után úgy éreztük, szükség van egy 

bemutatóteremre, ahol lehetőséget biztosíthatunk  az ér-
deklődőknek, hogy felpróbálhassák ékszereinket.” 2020 

márciusában, épp a korlátozások előtt pár nappal nyi-
tották meg pici ékszerboltjukat a Gozsdu udvar mellett. 

Legújabb kollekciójáról így beszél: „A korlátozások alatt 
beleszerettem a természetes illóolajokba, így kínálatunkat 
aromaterápiás ékszerekkel bővítettük. Szeretném, ha az 

ékszereink nemcsak esztétikailag nyújtanának élményt, 
hanem az illóolajokon keresztül hozzájárulhatnánk vásár-

lóink harmonikusabb hangulatához is” – foglalja össze.

A KÉPZÉS NAGYON SOKRÉTŰ, ÉRINT OLYAN TERÜLETEKET IS, 
AMELYEK FONTOSSÁGA KORÁBBAN NEM IS TUDATOSULT BENNEM


