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BORSODI - KIHÚZUNK A PÁCBÓL!



KUTATÁS

2020-ban Európa szinten 42%-kal esett a kereskedelemben eladott
sörök értéke, viszont nőtt az élelmiszer vásárlásra fordított
összegek kerete, főleg a húsé és gyömölcs/zöldségé.
A HORECA volt a pandémia legnagyobb vesztese, a korlátozások
miatt.
A bárok és éttermek bezárása miatt, a helyben fogyasztás
lehetősége minimalizálódott, a boltok nyitvatartásának
korlátozása negatív hatással volt az alkoholos italokra.
Telített sörpiac,amely nagyon koncentált (54,95%-át teszi ki a
piac első 10 nagy szereplője). A piaci versenyt más elérhető
alkoholos italok is jellemzik, mint például a bor, cider stb. A
sörpiac másik nehéz kihívása a folyamatosan fogyasztói
preferenciák.
Az alkohol szegmensben résztvevő játékosok új módon próbálják
elérni a megváltozott szokásokkal rendelkező fogyasztókat:
fenntartható befektetések, bővülő üzleti tevékenység és
termékportfólió.
Megváltozott felhasználói szokások: egészségesebb életmód,
kevesebb alkoholfogyasztás (diéta, tudatosság, társadalmi
távolságtartás), haza termékek előnybe helyezése.
A grillezés inránti vágy növekvő tendenciát mutat 2025-ig.



A COVID19 világjárvány alapvetően változtatta
meg fogyasztási és étkezési szokásainkat.

Megváltozott az étterembe való járás szokásaink,
lecsökkentek a barátokkal való találkozásaink

száma.
 



PROBLÉMA

Több időt töltünk otthon, többet
főzünk, többet kísérletezünk az
ételekkel. Hogyan érjük el, hogy többet
kísérletezzenek otthon a Borsodi Grill
pácokkal? 
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Az alkoholfogyasztást ismét egy
közösségi eseménnyé kell tennünk, ahol
egy jó beszélgetéshez elengedethetetlen
harmadik fél,a sör. A grillszezon
tökéletes alkalom az ételek és a
Borosdi összekapcsoláshoz.
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 KIHÍVÁS
MEGFOGALMAZÁSA 

A Borsodi grillpác bevezetése a gasztronómiai
élmények tárházába. Három különböző pác,
temérdek kulináris élmény!
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A megváltozott helyzetben nem föltétlenül csak az alkohol
hozza össze az embereket, hanem az együtt sütögetés, mivel
végre itt a nyár. Kihívás: a Borsodi grillpác bevezetése a
magyar piacra (termékelőny - hazai konkurens még nem állt
elő hasonó termékkel). A grillezés élményét összekötni a
Borosdi grillpáccal, másodlagosan a sörrel is.
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CÉLCSOPORT,
FOGYASZTÓI INSIGHT

Célcsoport: 25-40
Nem: Nők és férfiak
Még nem rendelkeznek saját lakással vagy
kerttel.
Sokat járnak kirándulni, szeretnek időt
tölteni a szabadban és túrázni a barátokkal,
kempingeznek.
Szeretik és fogyasztják is a sört, szívesen
próbálnak ki új kulináris élményeket.
A karrierük kezdetén álló fiatalok, vagy
olyanok akiknek a havi jövedelme nem haladja
meg a 350.000 Ft-t.
Élvezik az életet és meg is élik ezt, egy
tudatos módon.
Nagyon várják, hogy újra találkozzanak a
barátaikkal és visszavágynak a közösségbe.

Célcsoport: 30-50
Nem: Nők és férfiak
Lehet már saját családjuk
Tudatos emberek (tudják, hogy milyen ételeket
szeretnek), akik előre megtervezik a hétvégi
grillezést, időt szánnak az ételek
elkészítésére.
Szeretik és fogyasztják is a sört, szívesen
próbálnak ki új kulináris élményeket.
Minőségi időtöltésre vágynak, de
körültekintőek a jelenlegi helyzetre,
szabadtéren (otthoni keri, nyaraló,stb.)
szervezik a programokat.
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KONCEPCIÓ A
Kirándulás, kempingezés vagy vadkempingezés a
barátokkal.
Vonattal kirándulás, túrázás majd sátorfelverés a
vízparton vagy egy barlangban. Tűzrakás, koccintás
és sütögetés a lemenő nap fényében.

Megközelítés: vicces szituációkat mutatunk be, a
grill elkészítésével kapcsolatban, amikor limitált
számú eszköz áll a rendelkezésedre.
Magát a grillezés nehézségeit mutatjuk be, amit
mindenki ismer, aki kirándulni/kempingezni indul
(pl. tűzgyújtás papír nélkül - Nyugati széllel,
kolbász ágra/botra való nyársalása, nincs elegendő
parázs, stb. Természetesen, a kihívások
megoldásáért jár a Borsodi sör is.

Üzenet: A pácolás? Az lesz a legkönnyebb része az
estének a Borsodi grillpáccal!
V2: A Borsodival nem (Te) kerülsz pácba!



KONCEPCIÓ B

A tudatos vegetáriánus -
BBQ(csípős)

Ő jógázni jár,
vegetáriánus,természetszerető.

Borsodi BBQ(csípős) szószt használ
a vegán karfiol falatokhoz.  

A merész "hobbyszakács" - Steak
Nem tud főzni, de semmi vész,
hiszen a legjobb barátja a

YouTube how-to videók, szeret
kirándulni (autóval), ő a
grillparty-k királya.

 
 

Az unisex pipi - Szárnyas 
Kevesen tudják róla, de ő
szereti a csirkének minden
egyes részét, a száraz

melltől, a ropogós szárnyon
keresztül, egészen a kormos
combig. Nem válogat, hogy
kinek a tányérján landoljon

a pácolt csirke falat.
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Három perszóna a 3 termékhez: egy olyan termék kreálása, amit az emberek saját személységükhöz
választanak.Ezt a terméket nem azért várásolják meg a vásárlók, mert a szomszéd srác is azt vette,
ezt a terméket azért veszed, mert olyan, mint TE. Ebben a koncepcióban a sztereótípiák
megszűntetése a cél, vagyis, a BBQ-t nem csak a cowboyok szeretik, a steak-et nem csak a profi
szakácsok tudják elkészíteni, a szárnyas ételeket a férifak is legalább annyira kedvelik, mint a
nők. Ez a termék nem csak az ételeid ízének ad egy új dimenziót, hanem az önkifejezésednek is.

Üzenet: Grillezd úgy az ételed, ahogy éled az életed!



KOMMUNIKÁCIÓ FELÉPÍTÉSE ÉS 
 CSATORNÁI

TV
Rádió

POS promóció  
OOH megoldások 

Gasztronómiai események

Koncepicó B

PR

Social media aktivitások(termékbevezető
nyereményjáték,reach vagy engagement fókuszú aktivitások)

Koncepció A
TV
PR 

POS promóció 
Gasztronómiai események

Social media aktivitások(termékbevezető
nyereményjáték,reach vagy engagement fókuszú

aktivitások)

OOH megoldások

 
 

A Borsodi grillpác bevezetése elsődleges fókuszpontja az offline kommunikáció, mely a OOH megoldásokra
koncentrál, itt nem csak a terméket kell megismertetnünk a potenciális fogyasztókkal, hanem az életérzést
is át kell adnuk, azt a Borsodi életérzést, amellyel már találkoztak az emberek, de most egy étel-élet
fókuszban elevenedik meg. TV, PR, POS megoldások kidolgozása a két koncepció mentén.

Az online jelenlét kiépítése és promója a másik fontos pillére, a PPC mellett, fontos szerepet kap a
social media platformok használata. A különböző digitális megoldások elengedhetetlen lépései az új
termékbevezetésnek, valamint a Borsodi népszerűsítési folyamatainak, főként az "A" koncepció esetében
fontos a social csatornák használata.

 



Termék név: A Borsodi márka megjelenése és a grillpác összekötése.

Slogen: Az élet habos oldalához kötődő életérzés megragadása, egy új köntösben, amely a
Borosdi grillpáchoz köthető.

Design: A Borsodi sörökhöz hasonló letisztult, egységes stílus alkalmazása, mindezt
átgondolva és megkülönböztetve, hogy a fogyasztók érdeklődését felkeltve, új ingereket
érintsen meg.
A termék alapja a sör, amely különböző ízesítésekkel társul (BBQ-csípős, Steak és
Szárnyas), 3 különböző színvilág megálmodása egy designra.
Fontos szempont a márka kihangsúlyozása, erős brandingelt tartalmak előállítása.

Tonalitás: A Borsodi sörökhöz passzoló barátságos, laza és fiatalos hangvétel.

Stílus: Könnyed, vicces, barátságos, amit a Borsoditól megszokhattunk.

TERMÉK INSIGHT



Háttér: Borosodi új termékbevezetés, 3 ízben kapható
sörös grillpác magyar piacra való bevezetése.

Cél: Új (de a sörhöz kapcsolható) kategóriában való
penetráció építésen keresztül, valamint a sör és az
ételek kapcsolatának erősítése a releváns fogyasztási
alkalmakban.

Probléma: A pandémia megváltoztatta az étekezési
szokásainkat, szeretteintől és barátainktól
elszigetelve éltük napjainkat.

Feladat: Az A és B koncepciók tovább bővítése valamint
a kreatív ötletek kidolgozása a különböző csatornák és
kommunikációs stratégia mentén.

Célcsoport: 25-50 éves közötti, nők és férfiak, akik
szeretnek és szoktak grillezni, ha alkoholról van szó,
a sör az első gondolatuk.

Timing: 2022 április-május

KREATÍV BRIEF


