
GOLD HOUSE ÉKSZER
1. EMELET

A család bizalmi ékszerese

„A nálunk 
vásárolt ékszerek 
nem jönnek szembe 
az utcán.”

Egykor New Yorktól Tokión át Pári-
zsig a világ összes fontos ékszervá-
sárán ott volt, nemzetközi forgalma-
zókkal tárgyalt, sokmilliós üzleteket 
bonyolított egy 200 aranyművest fog-
lalkoztató gyár kereskedelmi igazga -
tójaként. Sebők Sándor mégis arra a 
legbüszkébb, amikor a nála megren-
delt egyedi ékszerrel kéri meg valaki a 
kedvese kezét, és ő visszajelzést kap a 
boldog fogadtatásról.

Az üzletember nagy utat tett meg 
mindenféle értelemben, mire „megér-
kezett” hozzánk. A Rózsakert Bevásár -
lóközpont legújabb szolgáltatójának, a 
Gold House ékszerláncnak a tulajdo-
nosa közel fél évszázaddal ezelőtt la-
katos mesterként kezdett el dolgozni 
a szabadkai ékszergyárban, ahol pár 
év alatt a ranglétra legfelső fokáig ju-
tott. Időközben közgazdasági diplomát 
szerzett, megismerte a gyártás és el-
adás minden fázisát, a szerbiai vállalat 
kereskedelmi igazgatójaként pedig be-
járta a világot. A délszláv háború azon-

ban ellehetetlenítette a folytatást. 
Sok délvidéki magyarhoz hasonló-
an úgy döntött, hogy Magyarorszá-
gon kezd új életet, karriert. A köz-
pontosított szocialista ékszeripar 
széthullása után itthon hatalmas 
űr – és egyben lehetőség – kelet-
kezett a területen, így adta magát 

az ötlet, hogy tudását, tapasztalatát 
és nemzetközi kapcsolatrendszerét 

kamatoztatva ékszerkészítő és -keres-
kedő vállalkozást indítson. Három ba-
rátjával összefogva több dél-magyaror -
szági városban nyitottak üzletet, majd 
négy évvel később szétváltak útjaik, 
és Sándor 1994-ben megalapította a 
Gold House hálózatot. A cég immáron 

három évtizede működik ugyanazzal 
az ékszerész-üzemi háttérrel és külön -
leges külföldi partnerkörrel, amelyek 
lehetővé teszik az egyedi igények kielé-
gítését.

„A nálunk vásárolt ékszerek nem 
jönnek szembe az utcán – mondja Se-
bők Sándor. – Szlovéniai partnereink 
különleges ezüst és arany dizájnter -
mékeit csak mi forgalmazzuk itthon, és 
boldogan teljesítünk bármilyen egyedi 
kérést, sőt, ezt érezzük a profilunknak. 
A vásárlóink sokszor hoznak rajzot az 
elképzelt ékszerről, amely alapján mi 
vázlatot készítünk, de a közös terve-
zésre is lehetőség van egy számítógé-
pes program segítségével. Személyre 
szabjuk a kiszolgálást és élménnyé 
tesszük a vásárlást minden vonatko -
zásban. Egyszerre vagyunk klasszikus 
és modern vállalkozás, amely a család 
bizalmi ékszerese kíván lenni: ékszer-
becsléstől a javításig minden hagyo-
mányos feladatot ellátunk. Használt 
ékszert azonban nem árulunk, és azt is 
megmondjuk őszintén, ha egy-egy ké-
rést teljesíthetetlennek tartunk etikai 
okokból. Márkás ékszereket például 
sosem másolnánk.”

A Gold House-nak egyre több visz-
szatérő vevője van, akik a fontos ünne-
pi alkalmakra saját tervezésű ékszert 
választanak ajándékba. „Akkor vagyok 
a legboldogabb, amikor megkapjuk az 
eljegyzési fotót és ott látjuk a képen az 
ékszer mellett az általunk ajándékba 
adott pezsgőt – árulja el Sándor –, vagy 
amikor visszatér hozzánk a fiatal pár, 
hogy az újszülött kislányuknak fülbe-
valót készíttessen. Ezek a pillanatok 
igazolják a mottónkat is: Nálunk az ék-
szer önért van!


