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SZATMÁRY DÓRI egyedi mintás, lányoknak, hölgyeknek készült kerékpáros 
kosár- és üléshuzataival, hátizsákjaival futtatta fel a doripopp márkanevet. 
Története jó példa arra, hogy kreativitással hogyan lehet sikerre vinni egy 
korábban nem létező termékkategóriát. 

A doripopp kereskedelem-marketing végzettségű alapítója fontosnak tartja 
kiemelni, hogy régóta biciklizik, a kerékpározás mindennapjai része. A dori-
popp szempontjából ez érthető is, hiszen a vállalkozás egyedi, kézműves 
bringás kiegészítőket kínál a vásárlóinak. „Régóta terveztem egy vállalkozás 
beindítását, ráadásul mindig is foglalkoztatott a kézművesség” – emlékszik 
vissza Dóri. Végül abból a koncepcióból indult ki, hogy a huzatok segítségével 
mindenki egyedivé tudja tenni a bringáját. Az ötlet 2014 körüli megszületésé-
től számítva mintegy négy év telt el, amíg a vásárlók kezükbe vehették az első 
logózott, felcímkézett terméket. 

Kreativitás és funkcionalitás: ez a két szó az, amely a legjobban kifejezi a 
doripoppot. Dóritól egyedi, különleges mintájú, vízálló kerékpáros kosár- és 

üléshuzatokat, fényvisszaverő biztonsági bokapántokat és hátizsákokat lehet 
beszerezni. Akár egy teljes kollekciót is össze lehet válogatni ugyanabból a 

dizájnból. A teljes választék több mint százféle mintából áll össze, amelyben 
hölgyek és urak egyaránt találhatnak kedvükre valót. A kosárhuzatok ötlete 

annyira egyedi volt, hogy a vállalkozás számára a legnagyobb kihívást a ko-
rábban még nem létező termékkategória piacra vezetése jelentette. 

A hazai környezetben szokatlannak tűnő márkanév Mary Poppins (P. L. Tra-
vers világhírű regénye: A csudálatos Mary nevelőnő főhőse) nevéből ered: 
Dóri ugyanis korábban rendszeresen gondját viselte gyerekeknek. A Poppins 
rövidítéséből alakult ki a popp, amit Dóri a saját nevével kombinált, így szü-

letett a doripopp.

Dóri arra keresett megoldási lehetőséget, hogy miképpen lehet az ötletből 

brandet építeni, illetve megtenni az első lépéseket egy önállóan is működni 
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képes vállalkozás felé. „Habár márkanevem még nem volt, korábban 

is árultam a kosárhuzatokat kisebb biciklis vásárokon, ám akkor a 

termék még nem volt teljesen kiforrott” – meséli Dóri. Az igény, hogy 

jobb vállalkozó lehessen, gyakorlatilag törvényszerűen vezette Dórit 
a Budapest Bank Dobbantó programjához, amelynek keretében női 
vállalkozóknak nyújtanak segítséget.

„Évekkel korábban hallottam már a programról, sőt, egyszer jelent-
keztem is, de az olyan régen volt, hogy már magam sem emlékszem, 
melyik akkor aktuális üzleti ötletemmel kerestem meg a szervezőket.” 
2019-ben Dóri újra nekifutott a jelentkezésnek, és sikerrel is járt. Dóri 
elsősorban bohém művészlélek, akit alapvetően a program során el-
sajátítható pénzügyi és szervezési ismeretek motiváltak. „Struktúrát, 
szervezettséget szerettem volna vinni a mindennapjaimba.”

Nagyon fontosnak tartja, hogy olyan közegbe került, ahol hasonló élet-
helyzetben levő nőkkel tanulhatott együtt. A képzésen részt vevő cso-
port tagjai a program lezárultával is tartják a kapcsolatot. „Nagyon 
inspiráló és támogató volt a légkör” – foglalja össze a Dobbantó prog-
ram hozadékát. 

Leginkább arra büszke, amikor tapasztalja a vásárlók pozitív reakcióit 
a termékei kapcsán. A jelenleg egyszemélyes vállalkozást a jövőben 
minimum kétszemélyessé szeretné bővíteni. „Az álmom az, hogy a ter-
mékeim sok helyen elérhetőek legyenek, akár Magyarországon kívül 
is.” Ehhez mindenképpen szükséges lesz még egy ember bevonása. 

Addig azonban Dóri mindent egyedül intéz, a külföldi szakmai vásá-
rokon éppúgy személyesen keresi az értékesítési lehetőségeket, mint 
ahogy a közösségi oldalait is egyedül tartja karban, s emellett még 

termékeket varr és kereskedik is. Szintén a jövő nagy terve még a dori-
popp PETS felfuttatása is, amely – nevéhez hűen – a kis kedvencek 
gazdáinak kínál egyedi készítésű lakáskiegészítőket, ruházatot és még 

sok mást. „Az álmom, hogy a doripopp márkanév több kisebb almár-
kában kibontakozzon.” 

„ NAGYON INSPIRÁLÓ 
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ÚJ TERMÉKKATEGÓRIÁT 
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