
A vidám pulcsi lett a nyerő
Színesre álmodott pulcsikkal hódít a Bosis. Lukács Dóra Sára hobbivarróból lett vállalkozó.
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Csinálj már nekem egy zip-
záros pulcsit, kérte férje 
Lukács Dórát, aki másnap 
neki is állt, addig csak női 
ruhában és táskában uta-

zott a Bosis. Hogy mikor lett húzóter-
mék a pulóver? Amikor Gönczöl Gergő 
bement benne a munkahelyére. Utána 
mindenkinek olyan kellett, Dóri pedig 

kiélhette Olaszországban felszedett ra-
jongását a színekért, és nekilátott szí-
nes, vidám, puha, magas garbójú pul-
csikat gyártani. Van webbolt és készlet, 
de még simán megy a Wampon cetli-
re felírt méretek alapján gyártás is. Dóri 
még szereti is, amikor a megrendelők 
maguk ötletelik ki kedvenc színkombi-
nációjukat.

Dóri hobbivarróból lett vállalko-
zó. Egy kürtőskalácsos üzletben dolgo-
zott, amikor a főnökének kezdett feltűn-
ni a sok beugró barát, ki egy táskáért, ki 
egy ruháért jött Dórihoz. Megtetszett 
neki a lehetőség, lett rá cég is, de aztán 
elváltak útjaik, mert a Bosis nem növe-
kedett olyan ütemben, ahogy azt az al-
kalmi befektető elképzelte.

Rövid időre Dóri keresztanyja szállt 
be helyette, egy ideje pedig a valósághoz 
igazították a jogi ügyeket is, és ketten 
a férjével viszik a bizniszt. Gergelynek 
van „tisztességes állása”, egy fotóműter-
met vezet, de mellette, ahol tud, bese-
gít Dórinak, aki épp féléves kisfiával van 
otthon.

Az igazi lökést a Wamp adta meg 
nekik, ott találtak komoly vevőkörre, 
de a fesztiválok is jó terepet jelentenek. 
Az első Szigetre nyolc pulcsival men-
tek ki, de egy nap alatt eladták, a máso-
dikon mázlijukra hűvösebb nyár, a har-
madikon viszont dög meleg volt, alig 
fogyott a meleg holmi. „Kell egy bizo-
nyos hőfok ehhez a dupla vastag pulcsi-
hoz, ezért is tervezünk nyitni az észa-
ki országok felé, célunk, hogy ezekkel 
az online eladásokkal küszöböljük ki 
a hazai őszi-téli szezonalitást.” Szóval 
a vidám pulcsi lett a nyerő, de Dóri sza-
badidős, kényelmes női ruhákat is varr. 
Volt táska is, de azt hamarosan való-
színűleg inkább a szintén színesre álmo-
dott esőkabátok váltják fel.

A vállalkozás egy családot még nem 
tart el, jellemzően az eladásokból 
befolyt pénzt forgatják csak anyagba, de 
a tavalyi évet már minimális plusszal 
zárta a cég. F
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