
Borsodi Húsforgató
A grillezés mindenkié

Tiszavirág



INSIGHT
Nem minden huszonévesnek van lehetősége arra, hogy egy hatalmas rave partyt csapjon 
éppen a belvárosi, kerttel és erkéllyel nem rendelkező lakásában. Több országban már 
nagyon népszerűvé váltak a nyilvános grillező szpotok, amik korlátlanul elérhetőek bárki 
számára. A magyaroknak pedig marad a konyha és a serpenyő.



Mi lenne, 
ha a Borsodi 
mindenkinek elhozná 
a legszaftosabb, 
legcuccosabb 
grillpartikat?



Bemutatjuk: 



ÖTLET
Országszerte nyilvános grill spotokat telepítünk és ezzel bevezetjük a közösségi 
grillezés lehetőségét. A helyszínen minden, a grillezéshez szükséges eszköz 
megtalálható: grillsütő, hústű, kanalak, húslapát, fa, faszén. Na meg persze a 
Húsfelelős.

Az első szpotot Budapesten launcholjuk. Az első Borsodi Húsforgató VIP 
megnyitójára egy nagyszabású eseményt szervezünk. Fördős Zé, aki a Húsforgató 
házigazdája a nagykövetünk is lesz a továbbiakban. 

A cél az, hogy befűtsük a topik iránt az országos médiát, és minél több vidéki 
városban jelen legyünk a Húsforgató szpotokkal. Ezt egy roadshow keretén belül 
valósítjuk meg, a nagykövetünk és egy adott városhoz kapcsolódó influenszer 
bevonásával.



MECHANIZMUS
A teaser időszak egy sajtóközleménnyel kezdődne, ahol bejelentjük, hogy 
hamarosan Te is kipróbálhatod a legmenőbb grill spotokat Magyarországon. 
Klasszikus ATL csatornák bevonása, influencer kommunikáció.

Az első nagyszabású megnyító Budapesten zajlana Fördős Zével, influenszerekkel 
és közszereplőkkel. A hangulatért felelős: Punnany Massif. 

Kéthetente új helyre látogatna el a roadshow, a helyszíneket pedig egy micrositeon 
szavazással döntené el a közönség. A nagykövethez minden városban csatlakozik egy 
adott helységhez kapcsolódó (ott élt, ott született) influencer. Ő lesz a 
vendégnagykövetünk, aki Zével közösen vezényelné le az eventet, és bulizná végig az 
éjszakát.





TIMING - 2022
Május Június Július Augusztus
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PR in 
action

PAID EARNED OWNED

TOOLS

Influencerek, 
közszereplők
Pr cikkek
Online hirdetések

Sajtóhírek/interjúk
Social media
Influenszerek 
UGC tartalmak

Húsfelelős
DJ húsfelelős
FB csoport
Socialmédia felületek
Microsite

KPIs
Awereness
Reach
Médiamegjelenés

Awareness
Reach
Médiamegjelenés

Awareness
PR reach
Médiamegjelenés



Köszi!


