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Biográfia 
DORA TOKAI 
Tulajdonos & kreatív igazgató 
 
 
 

Tokai Dóra 1984-ben, Magyarországon született. Már gyermekkorában 
érdekelték a művészetek, így nem csoda, hogy  egészen fiatalon önálló 
kiállítást rendezett. Mindig is az utazás szerelmese volt, először 16 évesen 
költözött külföldre, Franciaországban folytatta tanulmányait. Visszatérve 
Magyarországra, építészetet tanult a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen, amit belsőépítészeti tanulmányok követtek 
Angliában és Spanyolországban. 2012-ben diploma szerzés után Ázsiában 
kezdte el pályafutását belsőépítészként. Először egy neves japán 
belsőépítész cégnél, ahol kiemelkedő tervezési érzéke és kemény 
munkabírása miatt hamar önálló projekteket vezetett. Mind Szingapúrban és 
Malájziában exkluzív hoteleket és bevásárlóközpontokat tervezett és 
menedzselt, ami a későbbiekben hozzájárult a dizájn és a luxus iránti 
érdeklődéséhez. Ezt követően Monakóban végzett felsővezetői 
mesterképzést luxus termékekre és szolgáltatásokra szakosodva. 
 
Dóra divattervezői pályafutását építészeti, mérnöki és üzleti hozzáértéssel a 
kezében kezdte. 2011-ben, Monakóban alapította meg a D’Ora Tokai nevű 
márkát, ami ay elmúlt években egy nemzetközileg elismert céggé vált. Olyan 
eseményeken is részt vettek,  mint a London Fashion Week, az Abu 
Dhabiban megrendezett Foma 1 Nagydíj és a Miss Universe USA. 
 
Dóra szavait idézve: “Minden a művészetek iránti korai szeretetemre 
vezethető vissza. Szükségem van arra, hogy gondolataimat vizuális formaban 
megosszam, legyen az rajz, építészet vagy couture. A couture közel áll az 
építészethez: mindkét esetben fontos, hogy megértsem az ügyfelet, 
megtalálva az esztétika és funkcionalitás közti finom egyensúlyt, időtlen 
dizájnokat tervezve.” 
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1984    Magyarországon született 

 

STUDIES 

 

2000-2001   École Polytechnique, Agen, Franciaország 

2004  Érettségi, ELTE Apáczai Csere János Gimnázium, 
Budapest, Magyarország 

2004-2006  Építész kar, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Budapest, Magyarország 

Mérnöki tanulmanyok, INSA de Rennes, Rennes, France 

2006–2009  Belsőépítészeti kar, University of Bedfordshire, Luton-
London, Anglia 

2007–2008  Iparmérnöki szak, Universitat Politècnica de València, 
Valencia, Spanyolország 

2012-2013  Felsővezetői mesterképzés, Luxus termékek és 
szolgáltatások szak (MBA), International University of 
Monaco, Monakó 

 

WORK 

 

2009–2010  Belsőépítész, Design Spirits, Tokio, Japán, Malájziai 
fiókiroda 

2011–2012   Belsőépítész, Ministry of Design, Szingapúr 

2013– present  D’Ora Tokai Alapítója és Kreatív Igazgatója, Monakó – 
www.doratokai.com 

2014– present NeoJamal Alapítója és Művészeti Igazgatója, Dubaj, 
Egyesült Arab Emírségek – www.neojamal.com 

 
 
Bármilyen további kérdésére a media @ doratokai.com email címen kaphat 
valaszt 


