Baglyas Erika, Sebestény Csilla,
Szörényi László

Dot for You
Ötven eladatlan notesz kiszínezéséből indult az egyedi noteszeket készítő dizájnmárka, a Dot for You.
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aglyas Erika egy 38 négyzetméteres, VII. kerületi
önkormányzati lakásból
irányítja vállalkozását,
halaszthatatlan teendőit
kézfejére írva tárolja, pénzügyi mérlege már-már követhetetlen számára.
„Képzőművészként még a szó, hogy
vállalkozás is távol áll tőlem” – mond-

ja a hamisítatlan művészlakásában,
amelynek jelentős részét noteszek
borítják.
A 43 éves, Dunaföldvárról származó Erika két éve indította el az egyedi
noteszeket, határidőnaplókat készítő
Dot for You dizájnmárkát. Tizenöt
éve foglalkozik képzőművészettel,
ösztöndíjasként hónapokat töltött el
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Berlinben és New Yorkban. „Amikor
New Yorkból visszajöttem, azt éreztem,
hogy elfogyott körülöttem a friss levegő,
és nem tudok már úgy működni, ahogy
eddig. Kint elképesztően inspiráló volt
a szupportív közeg, ha van egy ötleted,
akkor senki sem azzal kezdi, hogy azt
miért nem lehet megcsinálni” – mondja
elhatározásának hátteréről.
Az anyagi nehézségek, a kényelmetlenné váló kultúrpolitikai légkör és
a sikertelen álláskeresés mellett leginkább ötven eladatlan notesz konvertálta
Erikát vállalkozóvá. Egy bolttulajdonos
barátja mutatta meg neki a megmaradt
noteszeket, Erika pedig befestette őket,
létrehozott egy Facebook-oldalt, és
elkezdett árulni. Hirtelen lett háromszáz követője, az összes noteszt eladta.
„Ennek hatására elmentem egy könyvkötő műhelybe, és annyira elvarázsolt
a könyvkötészet, hogy elkezdtem gondolkodni, képzőművészként mit tudnék
kihozni ebből” – mondja vállalkozása
születéséről.
Az első komolyabb beruházás
másfél millió forintba került, ezt családi
kölcsönből és a noteszek előfinanszírozásából szerezte. Eddig körülbelül ezret
adott el a 2500–8500 forint közötti
árú noteszekből és határidőnaplókból,
a pontos összesítést azonban „feladta,
mert a háta közepére kívánja a könyvelést”. Eleinte adószámos magánszemélyként operált, mostanában lett
átmenetileg katás vállalkozó, mert
„tüzet kell oltani”.
Termékei a Facebook-oldal mellett
múzeumshopokban és dizájnboltokban
vehetők meg, de mivel a haszon jelentős része így a viszonteladóknál köt ki,
hamarosan elindul a webshopja. Bár
a vállalkozás egyelőre egy embert sem
tart el, nemrég egy marketinges, Sebestény Csilla és egy grafikus, Szörényi
László is csatlakozott hozzá. „Egyszemélyes rémálomból három lábon álló
csapattá váltunk” – kommentálja. Nem
titkolja a vállalkozás nehézségeit: „Sokszor azt érzem, bárcsak elmondhatnám,
hogy teljes a kétségbeesés. De egyelőre
akkor is sikert kommunikálok, amikor
még a másnap is bizonytalan.” F
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