
DOBBANTÓ SZTORIK

Az eredetileg környezetgazdálkodási agrármérnök vég-
zettségű ZEKE ERIKÁVAL hét évvel ezelőtt fordult egyet 
a világ. Mikor észrevette, hogy kislányát egész álló napra 
leköti a léggömbökkel való játék, elhatározta, hogy meg-
lepi őt egy-két egyszerűbb lufi fi gurával. Hatalmas volt a 
siker, és Erika ezen fellelkesülve pillanatok alatt egy nem-
zetközi tanfolyamon találta magát, ahol rádöbbent, hogy 
valójában ez a hivatása. A lehetőség felismeréséből és 
Erika kreativitásából született a hazai piacon egyedülálló 
vállalkozása, a BalloonLife.

A 2013-ban még gyesen lévő anyuka gyermeke szórakoz-
tatása céljával vásárolt egy lufi s készletet. „Korábban nem 
volt kapcsolatom a léggömbökkel, legfeljebb annyi, ami-
kor a bohócdoktorok által hajtogatott lufi kutyát a kisfi am 
kezébe adtam. Boldog voltam, hogy vissza tudom tekerni, 
ha a kutya kitekeredett.” Az anyai boldogság fél év múlva 
átalakult, és rájött, hogy ezzel szeretne foglalkozni. 

Meglátta a lufi hajtogatásban az üzleti lehetőséget, s úgy 
gondolta, hogy Magyarországon nem ismerik ezt még 
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„

igazán. Férje biztatására – aki látta, hogy felesége ebben 

ki tud bontakozni – Erika felmérte a piacot és vállalkozást 

alapított. Nem volt egyszerű dolga, mert „ez egy olyan 

iparág, amelyhez még TEÁOR-szám sincsen”. Erika hi-
vatalosan okleveles léggömbmodellező, de az elnevezés 
félrevezető lehet, mert munkája a kreatív hajtogatáson túl 
– ami az ő esetében akár óriási méretű léggömbszobro-
kat és -installációkat is jelent – érinti a gyerekeknek szóló 
szülinapi programok, céges kreatív foglalkozások, vala-
mint a dekorálás területeit is.

„Valójában ez egy alkotó folyamat” – mondja Erika. Port-
fóliója egyedülálló: hatalmas lufi -méhkirálynőt készített a 
magyar méhészek számára az Országos Mezőgazdasági 
és Élelmiszeripari Kiállításra, esküvőkre emelt lufi kapu-
kat, de Magyarországon egyedülálló módon ékszereket is 
gyárt – léggömbből. Számos külföldi tanfolyamot elvégzett 
a szakmájához kapcsolódóan. „Itthon sajnos nem igazán 
van lehetőség hasonló képzésre.”

2014-ben akadt rá a Budapest Bank vállalkozónőket támo-
gató Dobbantó programjára. „Arra gondoltam, kitűnő al-
kalom, hogy magamban is helyre rakjam a vállalkozással 
kapcsolatos kérdéseimet.” A kurzuson tanultak hatására 
megszületett a BalloonLife vállalkozás, amely egyesíti 
magában a lufi hajtogatás és a partyszolgáltatás jellem-
zőit, így a maga nemében egyedülálló Magyarországon. 
„Nagy segítség volt számomra a Dobbantó, mert óriási lö-
kést adott a vállalkozás menedzseléséhez.” A Dobbantón 
Erika megtanulta, hogyan közvetítse potenciális partnerei 
felé, hogy mi is a BalloonLife. Szlogenje is itt alakult ki: 
„Ahol a léggömbök életre kelnek.” A csoport tagjaival em-
berileg és szakmailag is sikerült kapcsolatot építeni, azóta 
is számos felkérés érkezik az itt megismert vállalkozóktól 
céges rendezvényekre.

Egyik kedvenc alkotása a 2019 novemberében a Millená-

risra készített léggömbpolip, amelynek méretére jellemző, 

hogy alpinistáknak kellett a helyére tenniük. A lufi  lábas-

fejű végtagjai 11 méteresek voltak, a feje pedig 2,5 méter. 

A polip szinte teljesen betöltötte a rendezvényhelyszín 
egyik csarnokát. „Legjobb tudomásom szerint ilyet még 
senki más nem csinált Magyarországon. Erre tényleg na-
gyon büszke vagyok!” – meséli Erika. 

Távlati tervei közt szerepel a tavaly megnyitott léggömb- 
és partykelléküzlet minél szélesebb körben történő meg-
ismertetése. A bolt a jövedelemszerzés mellett arra is 
szolgál, hogy a betérő vendégek megismerkedhessenek 
Erika munkájával, és adott esetben be is szerezzék a ren-
dezvényükhöz szükséges eszközöket. „Nagyon remélem, 
hogy a jövőben lesznek alkalmazottaim, így nekem több 
időm marad majd a különleges munkák elvégzésére. Vá-
rom azokat a kihívásokat, amelyekben megmutathatom 
önmagam!”

NAGY SEGÍTSÉG VOLT SZÁMOMRA A DOBBANTÓ, 
MERT ÓRIÁSI LÖKÉST ADOTT A VÁLLALKOZÁS MENEDZSELÉSÉHEZ


