
Jó dolgok sülnek ki belőle

”
Borsodi 

Húsfelelos



Milyen egy igazi 
Borsodi arc?



Szeretne ́ a legtöbbet kihozni az e ́lete ́ből, 
e ́s ma ́soknak is megmutatni az e ́let habos, 

mindennapi örömökkel teli oldala ́t.

De hogy hozza ezt össze?



Nézzük, mit sütöttünk ki...



Ha kell, a legvadabb kalandokban
is részt vesz, de a telefonját is magával

viszi, nehogy pácba kerüljön...

” ”Egy igazi Húsfelelos nem riad vissza semmitol !



A Húsfelelős kihívást és appot pontosan
az ilyen kalandoroknak találtuk ki… 

Akik többre vágynak, akik különleges
ízeket és élményeket keresnek!



Kövesd a 
nyomokat!

Töltsd le az appot és 
nevezz!

Fozz és 
nyerj!
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”Húsfelelos kihívás

”



Töltsd le az appot és nevezz!

Ha már ott virít a telefonod a Borsodi Húsfelelős app,  
csak 3 lépés van hátra:

● Regisztrálj!

● Válassz a három kategória közül
(Szárnyas, Steak vagy BBQ)!

● Nevezz!



A kategóriák
Melyik kategóriába nevezz?

● Szárnyas: Jelentkezz, ha úgy sütöd a 
csirkét, ahogy Slash tépi a húrokat!

● Steak: Jelentkezz, ha szereted a marha
jó húsokat, és a legvadabb ízeket is 
kordában tudod tartani!

● BBQ: Jelentkezz, ha bírod a csípős
szitukat és a még csípősebb ízeket!



Kövesd a nyomokat!
Minden igazi Húsfelelős tudja, hogy a sütés néha
türelmet követel....

Ha letöltötted az appot, várj… hamarosan megkapod az
első nyomot… majd sorjában a többit… 

A nyomok követéséhez szükséged lesz az
okostelefonodra is, hiszen a jeleket szabad szemmel
(szinte) lehetetlen észrevenni! 

Milyen jó, hogy már létezik az AR!

Onnan tudod, hogy célba értél, hogy a kezedben tartod a 
kedvenc Húsfelelős pácodat !



Páccal a kézben a sütés is könnyebb! 

Hozd a legjobb formádat és a legjobb recepted! 

Legyen a tiéd a szakmai zsűri által legfinomabbnak ítélt
kaja, és legyél te a 3 HÚSFELELŐS egyike!

Ha nyersz, akkor rövid időn belül megtudhatod, milyen
egy gasztro influencer élete...

”Fozz és nyerj!



”
Bemutatjuk az igazi 

Húsfelelosöket!



”*no legyen vagy férfi ?! -
azt majd a kihívás eldönti



BBQ Béla 
vagy
BBQ Bogi



Szárnyas Szabi
vagy
Szárnyas Szaffi



Steak Steve 
vagy
Steak Szonja



Kövesd a Húsfelelosöket!”



A Húsfelelősök jelen lesznek a 
közösségi médiában, a követőikkel a 
Borsodi profiljain keresztül
kommunikálnak majd!

És hogy miért lesz érdemes követni
őket?

Mert nem csak tuti sütős-főzős
tippekkel fognak ellátni...



Pop-up grillparty-k, új ízek, haverok és közös
tánc a fesztiválokon!

Ha követed őket, mindenről időben megkapod
az infót és biztos nem fogsz lemaradni!

”A Húsfelelosök feldobják a nyaradat is!



”
És hogy vonjuk be a 

követoket?



Mozgassuk meg egy kicsit a követőket is!

A dolguk mindössze annyi lesz, hogy kedvenc pácukkal
együtt különleges helyeken dobják grillre a kedvenc
ételeiket és töltsék fel Instagramra vagy Facebook-ra a
#húsfelelőschallenge taggel!

POSTCOPY:
Legyél te a Húsfelelős a legváratlanabb helyeken is! Vidd
magaddal a kedvenc Borsodi pácodat, grillezetek a 
szabadban a haverokkal, küldj egy képet és nyerj egy
saját, exkluzív grillparty-t!

”#húsfeleloschallenge



Az exkluzív grillparty-hoz pedig 
biztosítunk mindent, amire 
szükségetek lehet:

● Helyszín
● Zene, amit a 3 Húsfelelős szolgáltat
● Húsok, köret és persze a kimaradhatatlan Borsodi

grillpácok és sörök



Köszi!


