
Fátyolos medúza csapat

BORSODI
HÚSFELELŐS
cyber kampány



A Borsodi Húsfelelős grillpác termékcsaládjának bemutatását úgy
álmodtuk meg, hogy a baráti grillpartikat még emlékezetesebbé
tudjuk tenni különleges digitális megoldásainkkal, ahol az "élet apró
örömei" márkaüzenet is életre kel. 
A barátokhoz kötődő kellemes emlékek és a hozzájuk kapcsolódó
érzelmek erősítik a márkával való asszociációt. 

A személyes, valódi élményeket a digitális világ nem tudja
felváltani, csak kiegészíteni azt – ezt a gondolatot szem előtt
tartva építettük fel kampányunkat, és terveztük meg a…

KONCEPCIÓ



 
 A Borsodi bemutatja:

 
HÚSFELELŐS GRILLPARTI

ÉLMÉNYCSOMAG 
 

 - Jó dolgok sülnek ki belőle - 



A grillezés buli, a bevásárlás nem az. Hagyd a
sorban ácsorgást másra, te csak szúrd fel a húst
a nyársra.

Szeretnénk, ha nektek csak a szórakozással kellene
foglalkozni, ezért egy isteni fogás alapanyagaiból
és étvágyhozó sörválogatásból állítottuk össze
a Grillparti Túlélőpakkot, melyet partnereink (Wolt,
Netpincér, kifli.hu) egészen a küszöbig szállítanak. 

GRILLPARTI
TÚLÉLŐPAKK



A húsfelelős mesterséfet már ismerjük, viszont
minden grillpartin találkozhatunk az önjelölt DJ-vel,
aki nem csak a YouTube-on hallgat zenét;
a humoristával, aki pörgeti a bulit; és azzal, aki
titokban attól fél, hogy csak azért hívták el, mert
az ő telefonja készíti a legélesebb fotókat. 

Nekik akarunk segíteni a Grillparti Túlélőpakkban
elrejtett tematikus, egyedi QR-kódokkal ellátott
söralátétekkel, melyek a Borsodi Húsfelelős microsite
aloldalaira vezetik a leolvasókat. 

ÉS EGY MEGLEPETÉS...



HÚSFELELŐS 
A HÚSFELELŐS QR-kódja egy olyan aloldalra repít,
ahol praktikus grilltippeket gyűjtöttünk össze
a garantált gourmé sikerért.

A ZENEFELELŐS nem süt, viszont sütkérezik –
a lemezlovast megillető dicsfényben. Számára
előre összeállított tematikus lejátszási listákat
készítettünk.

A BULIFELELŐS garantálja, hogy senki sem fog
unatkozni. Ebben segítenek az oldalra gyűjtött
válogatott, egyedi partijátékok.

ZENEFELELŐS

BULIFELELŐS



Neki jelezheted azt is, ha elég ügyes és bevállalós
vagy, hogy megmutasd magad a tematikus
#BorsodiHusfelelos kihívásunkban!
(Mennyi ideig tudod a Húsfelelős szószos üveget
a fejeden egyensúlyozni?).

A FOTÓFELELŐS feladata, hogy emlékeket gyűjtsön:
számára tematikus Instagram filtert és a
csomagolásról jól ismert helyes figurákat ábrázoló
stickerpakkot készítettünk. Ha megosztjátok story-
ban a grillpartin készített fotót a @borsodi_sor
#Husfelelos tagekkel, még nyerhettek is!

FOTÓFELELŐS

BULIFELELŐS



Fátyolos medúza csapat

Tetszett a kampányunk?

Kösz, hogy szó’sz!


