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PROBLÉMA

A hétköznapok adják magukat. Ha időt akarsz tölteni a barátaiddal,
akkor csak választani kell egy helyet. Csak be kell ülni meló után.
Csak ki kell kérni a kedvenc söröd. Csak haza kell utána találni.
Nincs rajtad felelősség, nincs nyomás, nincs kiemelt szereped.
Na és akkor ott vannak a hétvégék. Mindenki ekkorra akarja szervezi
a az egésznapos programokat, egyszerre hívnak piknikezni a
haverok, miközben anyádéknál is jelenésed lenne. És bármelyikre is
adod a fejed a végén, a maximumot akarod belőle kihozni, hogy úgy
érezd: megérte.

INSIGHT

A hétvégi eseményeknek kiemelt szerepe van, hiszen ilyenkor nem a
mindennapi örömöket akarod megélni, hanem egy magasabb szint
elérésére pályázol. Ebbe pedig bele kell tenni a melót, ha azt akarod,
hogy aktív szereped legyen abban, hogy a végén minden jól süljön el
és jobban csússzon a sör is.
Mivel az emberek szívéhez a gyomrukon át vezet az út, ezért
lehetnél mondjuk akár… Húsfelelős!

A Húsfelelős az az ember a társaságban, akin gyakran áll vagy bukik egy
társasági esemény kimenetele. Ehhez a melóhoz már nem csak sör, de
sörpác dukál. Illetve egy olyan felelősségvállalás, amire nem árt, ha
felkészül az ember.

ÖTLET

Legyen a Borsodi vállalása, hogy a termékbevezetésnél tovább megy egy
lépéssel és segít a vállalkozó szellemű séfeknek abban, hogy
kimaxolhassák a kaját! Nem veszi le róluk a munkát, de megteremti
azokat az alapokat, amiktől könnyebben lehetnek bármilyen esemény
szupersztárjai.
Ehhez egy olyan dedikált, minden eszközön működő weboldalt hozunk
létre, ami a népszerű étkészlet-szolgáltató (vagy meal kit) jelenségre épít,
egy kis csavarral: adott felhasználónak egy rövid kérdőívet kell
végigpörgetnie, hogy a folyamat végén egy algoritmus mondja meg a
választott preferenciái alapján, hogy milyen hozzávalókra lesz szüksége
egy neki választott étel elkészítéséhez. De nemcsak megmondjuk a tutit,
házhoz is szállítjuk!

PAKK

UTÓÉLET ÉS KITERJESZTÉSEK
●

Kezdőcsomag 2.0: A kész étkészletek házhozszállításának esetleges kifutása után az oldal
továbbra is funkcionális maradhat, csak a megrendelés opció helyett pusztán recepteket adunk a
felhasználóknak.

●

Közönségszavazás: Instagram Story formátumra is átültethetjük a kérdőívet, ahol a legjobb pácra,
húsra, hozzávalókra és kombinációkra lehet szavazni. A közönség által választott pakkot elkészítjük
és megrendelhetővé tesszük. Elvégre több ezer hobbi-séf nem tévedhet, igaz?

●

Inﬂuencerek: Vlogger és lifestyle inﬂuenszereket kérünk fel, hogy mutassák meg, az ő társaságuknál
hogyan dobnák be magukat egy Borsodi grillpáccal elkészített kajával. Persze nekik is kipostázzuk,
a szerződésükkel együtt.

●

Wolt együttműködés: Az oldal esetleges kifutása után (vagy akár azzal párhuzamosan) a Wolt
appon belül létrehozhatunk egy Borsodi Húsfelelős “éttermet”, ahol először a 3 íz közül
választhatunk, majd azokhoz kapcsolva egyesével adhatjuk meg a hús és a köret típusát, hogy
végül egy futár hozza ki nekünk a hozzávalókat dobozolva.

köszi!

