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2000 óta kutatja a borok világát. Az érdekli, mitől lesz sikeres egy bor. Az elmúlt több mint 20 évben 
minden oldalról körül járta ezt a területet. Dolgozott borkereskedésben, telepített szőlőt, alapított és veze-
tett is borászatot. Több bormárka, bor létrejöttében, készítésében vesz aktívan részt, emellett borvidékek 
márkázásán és a magyar bor nemzetközi sikerén is dolgozik. 10 éven keresztül tanult a legelismertebb 
nemzetközi boros képzési rendszerekben, emellett közgazdászként nemzetközi kapcsolatok és marketing 
szakos diplomával is rendelkezik. Jelenleg a doktori tanulmányaihoz kapcsolódó kutatáson dolgozik, ami a 
fogyasztói magatartást és az ehhez kapcsolódó kognitív torzításokat vizsgálja. 

2007 óta a saját boros tanácsadó cégét vezeti. Csapatával alapvetően tanácsadással, márkaépítéssel, üz-
letfejlesztéssel foglalkozik. 2013 óta dolgozik együtt a Budapesti Metropolitan Egyetemmel, ahol oktat is. 
2016-ban csatlakozott a Lidl Magyarország csapatához külsős borstratégiai tanácsadóként és márkanagy-
követeként. Több borászat, borvidék és márka stratégiáján, kommunikációján és exportfejlesztésén dolgo-
zik, emellett ő felel a Danubius szállodacsoport borkínálatáért. Rendszeresen bírál a legrangosabb nem-
zetközi borversenyeken, mint például az International Wine Challenge, és a Decanter World Wine Award. 
Előadóként, szakértőként is rendszeresen jelen van különböző rendezvényeken és előadásokon. 

2015-ben megkapta az Év női vállalkozója címet, majd 2019-ben Közép -Európában egyedüliként a WSET 
és a IWSC Future 50 díját is. Ezt a szakma 50 legígéretesebb nemzetközi szakértője kaphatta meg. Szerző-
ként, társszerzőként 9 könyvet írt. 2018-ban TED X előadóként is debütált.

„A mentorálás nagyon fontos szerepet játszik az életemben, hiszen saját példámból is tudom, milyen 
sokat jelent egy külső szem, egy jókor elmondott mondat, vagy egy követhető jó példa a fiatalabb ge-
neráció számára. Lassan egy évtizede foglalkozom mentorálással és büszkeséggel tölt el, amikor a ko-
rábbi mentoráltjaim sikereit látom. Leginkább a vállalkozói környezetben dolgozóknak tudok segíteni, 
hiszen az én tapasztalataim is elsősorban ezen a területen vannak.” 
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Vezetői tapasztalat 15 év cégvezetői tapasztalat a borágazatban

Szakterület / Kompetencia
Értékesítés, Kommunikáció, reklám, Marketing, 
Üzletfejlesztés, üzleti stratégia, Márkaépítés, 
Üzletfejlesztési tapasztalat


