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2019-ben üzlettársával megalapították a Blue Colibri HR tech startupot. Az applikáció ma már 10 országban 
van jelen, 16 iparágban több, mint 100 ügyféllel rendelkezik. 4 területen (belső kommunikáció, digitális okta-
tás és onboarding, HR adminisztráció, munkavállalói elkötelezettség), 30 funkcióval nyújt megoldást és több 
mint 70 ezer munkavállaló használja a saját okoseszközén az alkalmazást, mely 16 nyelven érhető el. 

A Blue Colibri 2019-ben a BE SMART Startup Competition nyertese lett, Viktória pedig elhozta a Női alapítók 
különdíját is. Még ebben az évben a cég elnyerte a Startup Innovation díjat, illetve az egyik első magyar cég-
ként vehetett részt a Microsoft Startup programjában.

2020. elején a koronavírus-járvány időszakában elindították ingyenes kríziskommunikációs csomagjukat. 
2021. nyarán bővült a Blue Colibri befektetői köre, a Bonitás Befektetési Alapkezelő 400 millió forinttal szállt 
be, az OXO Technologies Holding mellé. Jelenleg 35 fő dolgozik az app fejlesztésén, és a csapat elsődleges 
célja a munkavállalók mindennapjainak megkönnyítése mellett, a nemzetközi terjeszkedés.

Viktória a Blue Colibri ügyvezetőjeként az üzletfejlesztésért, operatív vezetésért, termékfejlesztésért és az 
ügyfélkapcsolatokért felel. 2021-ben a Menedzserszövetség és a MetLife közös Jövő Menedzsere Különdíj 
kitüntetettje.

A Blue Colibri mellett 2017-ben három társával elindította a Youth Business Group-ot, mely ernyőszervezet-
ként fog össze ma már 4 országban, 12 egyetemen 21 diákszervezetet. Több, mint 1200 aktív taggal büsz-
kélkedhetnek, legalább 2500 hallgatót képzetek az elmúlt 5 évben, és nevéhez fűződik a szervezeten belüli 
Talent Program is.

„Startup alapítóként rengeteg kihívással találkoztam az elmúlt években. Megtanultam, hogy fiatal vezető-
ként is lehet sikereket elérni, ha valaki mer kockáztatni, keményen dolgozik, hisz magában és persze tanul 
a tapasztaltabb mentoroktól, vezetőktől.
A tavalyi évben én kaptam a Menedzserszövetség és a MetLife közös Jövő Menedzsere Különdíját, így 
idén már én is szeretném megosztani mentorként a tapasztalataimat és segíteni a fiatal vezetőket, hogy 
folyamatosan fejlődjenek.”
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Vezetői tapasztalat 4 év startup alapítói és felsővezetői tapasztalat

Kompetencia

Digitalizáció, digitális transzformáció, HR, Kommuniká-
ció, reklám, Leadership, Projektmenedzsment, Szer-
vezésfejlesztés, szervezeti átalakítás, Üzletfejlesztés, 
üzleti stratégia, Vállalkozás, Startup építés
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