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TENROM vendégelőadás összefoglalója 

 

2017. november 17-én a BBTE marketing mesterszakos hallgatói és a MarkeTeam szakkollégium 

tagjai számára lehetőség nyílt részt venni egy szakmai előadáson, amit Gorbai Attila, a Tenrom 

ügyvezető igazgatója tartott. 

 

Az előadáson szép számban részt vettek a hallgatók és az előadás végén még kérdések/válaszok 

szekcióra is sor került. Ez már önmagában eredmény, az előadót és az előadást dicséri, ugyanis 

nem csak fenn tudta tartani az érdeklődésünket az igazgató úr, de mondanivalójával kérdéseket is 

megfogalmazott a hallgatóság fejében.   

 

A téma egy kicsit személyesebb volt a megszokottnál, előszőr megismerhettük Gorbai Attilát és 

az ő személyes életútját, egy igen figyelemreméltó karrier áll mögötte és egy remek sikersztori, 

amely leírja hogyan lesz egy földrajztanárból sikeres üzletember? Az előadás első része 

megteremtette számunkra egy kellemes és közvetlen légkört, a hátralévő időben pedig már nem 

úgy ültünk a teremben, hogy itt most figyelnünk kell, hanem, hogy figyelni akarunk. 

 

Az előadás mindenki számára számos érdekes tapasztalatot és információt adott át, de ami az 

összes hallgató számára megmaradt kulcsüzenetnek a folyamatos próbálkozás, a vállalkozói 

szellem, a szakmai iránti alázat és a kemény munka bizonyultak. Érdekes volt igazgató 

szemszögből figyelni egy – Romániában szinte a nulláról építkező – ma már dinamikusan 

növekvő és sikeres vállalatot, főként, hogy egy olyan személyről beszélünk, aki úgymond 

megmászta a „szamárlétra” minden fokát és végigkísérte személyesen a cég fejlődését A-tól Z-ig. 

Látni, hogy mit ért el egy sikeres üzletember, aki ott áll előttünk és mesél az életéről, egy elég 

elképesztő dolog volt. 

 

Az előadás finoman váltott át a személyes tapasztalatokból a vállalkozás és a Tenrom világába. A 

cég felépítésének bemutatása, nagy teljesítményű takarítógépek B2B jellegű ágazatának 

bemutatása, a vállalat termekéinek ismertetése, majd az egyik legérdekesebb tanács is elhangzott, 

amit még soha nem hallottunk – „Ha úgy érzed, hogy egy munka kényelmes a számodra, akkor 

hagyj fel vele és keress már kihívásokat" – természetesen hozzátette az igazgató úr, hogy ez a 

tanács addig érvényes, amíg az ember fiatal és úgy érzi, hogy nem jelent neki elég kihívást a 

munka. Ez nagyon elgondolkodtató volt számunkra. 

 

„A siker titka az, hogy higgy abban, amit csinálsz…” - ez a gondolat is megérdemel egy pár sort. 

Mindenki az mondja, hogy a siker 70% munka és 30% tehetség, de arról senki nem beszél, hogy 

hinni kell abban, amit csinálsz. Az emberek dolgoznak, olyan keményen amennyire csak tudnak 

és akarnak, de amikor megkérdezzük őket, hogy miért csinálják, akkor dől el igazán, hogy 

hisznek-e abban a munkában, vagy csak kötelességből elvégzik. 

 

“De miért is fontos hogy higgyünk a munkánkban? Felteszem, ha én nem hiszek abban, hogy az 

általam árult termék megbízható és a legjobb a piacon, akkor hogyan várom el a vásárlótól, hogy 

higgyen benne. A bizalom egy nagyon fontos eleme az életünknek, az emberek a döntéseik több 
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mint 70%-át érzelmi alapon hozzák, akár a hétköznapi életről legyen szó, akár a vállalkozásokról. 

Az érzelmeink befolyásolnak bennünket, és ha az emberek megbíznak bennünk, akkor 

szívesebben választanak minket, de ez csak úgy történhet meg, ha elsősorban saját magunkban is 

bízunk.” 

 

Mindent összevetve, az előadás nagyon érdekes volt, és amikor vége lett úgy érezhette a hallgató, 

hogy tartalmasan töltötte el az időt, mindenki valamilyen üzenettel távozhatott. Gorbai Attila azt 

is kiemelte, hogy jelenleg Erdély és Kolozsvár gazdasági szempontból nemzetközi kontextusban 

is emelkedő pályán van, ezért a fiatal közgazdászoknak nem érdemes külföldre költözniük, remek 

üzleti lehetőségek valósíthatóak meg a szülőföldünkön is, mindez nagyon inspirálóan hatott a 

közönségre.  

 

Köszönettel tartozunk Gorbai Attilának az előadásért, és azért a közvetlen stlíusért, személyes 

hangvételért, amivel megtartotta azt nekünk! 

.  

Üdvözlettel,  

Nagy Zsuzsanna, Ballók Norbert és Vicol Koppány 

 

Kelt: Kolozsvár, 2017.11.25. 

 

 

Fotó: Gorbai Attila, a Tenrom ügyvezető igazgató előadást tart a Marketeam Szakkollégium 

szervezésében az UBB FSEGA-n, 2017. november 17-én pénteken. 


