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A GyüMix alapítói 
másodállásban 
vállalkoznak Az egészséges gyümölcsturmixokat 

gyártó GyüMix első céges partnere 
a Prezi volt – ez már így önmagában 

is kimaxolja a cool sztori fogalmát forbes os  
értelemben véve. Pláne, hogy a történetet 
olyan szavak gazdagítják, mint kis manufak-
túra, friss gyümölcsök, tartósító- és adaléka-
nyag-mentes termékek és így tovább. A gyü-
mölcsturmixot kortyoló, közben iPhone-ján 
a napi hírekből inspirálódó startupper képé-
től azonnal villogni kezdett az „ebből small 
and sweet cikk lesz” lámpánk. 

A GyüMix sikere annál is inkább tiszte-
letre méltó, mert a három jó barát alapító 

Czeglédi Réka, Kovács Zoltán és Ney Dániel 
jelenleg munkájuk mellett viszik az üzletet. 
2009-ben, az egyetemi évek után belekós-
tolva az irodai létbe rájöttek, hogy mennyi-
re nehéz igazán egészségesen enni és fittnek 
maradni, ha az ember az ideje nagy részét 
a munkahelyén tölti. 

A vállalkozás beindítása az első évek-
ben teljes figyelmet igényelt, nem volt ritka 
a napi 18–20 óra munka sem. Nulláról indul-
tak, ami a tapasztalatot illeti a piacukon, tu-
lajdonképpen a piacot is maguk teremtet-
ték. Mindent ki kellett tanulniuk, a beszer-
zésen, gyártáson, kiszállításon át egészen az 
értékesítésig, adminisztrációig.  Kezdettől 
úgy számoltak, hogy a cég elműködjön a napi 
nyolcórás jelenlétük nélkül: ma is mind 
a hárman nagy cégeknél dolgoznak a Gyü-
Mix koordinálása mellett, ahol öt alkalma-
zott van és tavaly huszonöt tonna gyümöl-
csöt dolgoztak el. Az alapítók nem mostaná-
ban fognak új hobbiba kezdeni.

Ha túl jól hangzik, akkor is igaz, hogy min-
den nap pont annyi GyüMix készül el fris-
sen, amennyire éppen szükség van. „Mi úttö-

rők voltunk. A pia-
cunkat magunknak 
álmodtuk, majd tá-
laltuk meg, konkrét 
előképek és tapasz-
talat nélkül – mond-
ja Réka. – A termék 
is, és a koncepció 
is a maga nemében 

egyedi alapokon nyugszik, teljesen elrugasz-
kodik az élelmiszeriparban jól bevált gyakor-
latoktól (ami miatt egyébként nagyon sokszor 
értetlenségre találtunk).”

Jelenleg két fő piacuk van: vannak vi-
szonteladói és közvetlen céges partnere-
ik. A viszonteladók jellemzően irodaházak 
büféi, kávézók, szendvicsezők, reggelizőhe-
lyek. A céges megrendelők általában  
olyan vállalatok, ahol komoly szellemi mun-
kát végeznek és várnak el: IT cégek, ügyvé-
di irodák, tervező irodák. A kezdeti befekte-
tés (nagyjából egy kis budai lakás ára) még 
nem térült meg, de a havi cashflow pozitív. 
„Egyelőre minden nyereséget visszaforga-
tunk a cég fejlesztésébe (gépek, járművek, 
iperi eszközök, marketing, stb.), hogy gyor-
síthassuk a növekedés ütemét.” F
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Gyümölcsturmix az irodákba. 
Első ügyfelük a Prezi volt. 
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