
Bevásárolni egy 
Pinterest-képben
Mindig új helyen, mindig teljesen új típusú kínálattal. Csikós Krisztina üzleti koncepciója, 
a Projekt Showroom a „minden csoda három napig tart” elven alapul.
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ÍRTA: BÁNLAKI D. STELLA

Körberongyolok a nagyrészt használt, 
de pofásra újított bútorok és a vadi-
új dizájnerkiegészítők kupacain, és öt 
perc alatt legalább félmillió forint ér-
tékben bevásárolok. Szerencsére csak 

gondolatban. A Projekt Showroomban a vásárlás így 
is élménnyé áll össze, Csikós Kriszti boltjaiba lépni 
mindig olyan, mint elveszni egy varázslatos Pinte-
rest-képben.

Volt díszlettervező a családjában, de a kereske-
delem-marketinges végzettséggel a hardcore divat-
világban karriert felmutató, aztán üzletasszonnyá 
avanzsáló Kriszti inkább nevezhető a hazai pop-
up nagyasszonyának. Egyrészt mert gyakorlati-
lag ő hozta be Budapestre az alkalomszerűen, egye-
dülálló kínálattal felbukkanó üzletek koncepcióját. 
Másrészt mert még más országokból sem tudunk 
arra példát felmutatni, hogy valaki legalább öt éven 
át egy állandóan új helyen, állandóan változó tema-
tikával és kínálattal, rendszertelen időközönként ki-
nyíló boltból nyereséges céget csináljon. (Valószínű-
leg nem véletlenül, az éves eredmények a Projekt 
Showroomnál is többször éppen csak hogy plusz-
ban voltak.) 

Kriszti szerint a pop-up nem üzlet, nem is bolt, 
hanem esemény, amely a „minden csoda három 
napig tart” elven alapul. Igaz, nála egy-egy event ál-
talában tíz napig tart. „Azt gondoltam, hogy ahogy 
én nyughatatlan vagyok, és mindig valami más ér-
dekel, talán az embereket is mindig valami más fogja 
érdekelni.” Árult már bicikliktől a babajátékon át 

szépségápolási termékekig szinte mindent, persze 
nem egyszerre, hanem külön események alkalmával. 

Az egyes témákat a saját szezonjukra időzítve 
dobja be. „Sokszor az motivál, hogy valami olyan 
témát találjak, amiben nagy az információdömping, 
és az emberek nem tudnak tájékozódni benne.” Egy-
egy alkalom előtt több hónapnyi kutatómunkával 
képzi ki magát, csak ez után vállal kalauz szerepet. 
Ott jártamkor éppen bútorboltos, restaurátor és lak-
berendező egy személyben. 

A témadömping nem számít, a pop-up-király-
nő név szerint sorolja, melyik tervező székére ülök 
le éppen, félretéve pár szép, színes kerámiatálat, és 
kis híján felrúgva egy hatalmas rézedényt. Nagy-
jából a 99 százalékát személyesen ismeri azoknak, 
akiknek a termékeit árulja. A minőség mellett fontos 
szempont, hogy a repertoárban végül kortól, nemtől, 
pénztárcától függetlenül minden vendégének jusson 
valami kedves és érdekes. Nem hátrány, hogy Krisz-
ti saját bevallása szerint a minimalista funkcioná-
lis tárgyaktól a túláradóan giccses nippig bármibe 
képes beleszeretni.

A Projekt Showroom idén először megpróbál egy 
teljes évet lehúzni egyetlen helyen (Paulay Ede utca), 
és idén először ezzel párhuzamosan, nyáron a turis-
taövezetben is nyit majd, a visszatérő slágertémának 
tűnő szuvenírshoppal. „Ez az év sok mindent el fog 
dönteni.” Ha 2017 jó irányba dől, akkor később talán 
egy külföldi fővárosban is felbukkanhatnak ma-
gyar tervezők munkái, Projekt Showroom-élmény-
be ágyazva. F
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Mindig mással 
rukkol elő, idén 
először ugyanazon 
a helyszínen

Kriszti szerint a pop-up 
nem üzlet, nem is bolt, 
hanem esemény.


