
BORSODI 
GRILLPÁCOK

// 



Lépd meg a váratlant!

A Borsodi Grillpácok az igazi úttörőknek 
lettek kitalálva!

Legyél te a társaság gastro-influenszere, 
és mutass be új ízeket a barátaidnak!



LÁSSUK AZ
ÖTLETET!



EGY DOLOGBAN BIZTOS 
LEHETSZ, HOGY A BORSODI 
GRILLPÁCOKKAL... 



SOSEM MARADSZ 
SZÁRAZON!

A Borsodi nem hagy kiszáradni sem téged, sem a kedvenc ételeidet!



Sosem maradsz szárazon! 
Ismerd meg és próbáld ki az összes ízt! 

Bivaly BBQ 

Ha bírod a csípőset!

Marhajó steakpác

Well done, medium vagy rare - az íz garantált!

Szárnyaló Grillpác

Mindenhez, ami szárnyas!



NA DE MI LESZ A 
KOMMUNIKÁCIÓVAL?



HOL KEVEREDHETSZ PÁCBA?

ONLINE OFFLINE



ONLINE



AZ INFLUENSZEREK BIRODALMA

A social média felületeken 
gastro-influenszerek bevonásával 
népszerűsítjük a grillpácokat.

A fogyasztókat pedig kihívásokkal és 
nyereményjátékkal bátorítjuk arra, hogy 
próbálják ki a Borsodi új oldalát.



BORSODI BBQ
Neves séfeket hívunk meg egy kültéri 
grillplaccra, ahol új recepteket mutatnak 
be a Borsodi Grillpácokkal live stream 
formájában.

A receptek felkerülnek a Borsodi 
weboldalára, ahonnan később egyszerűen le 
is töltheted és a saját ízlésedre formálva 
elkészítheted őket a barátoknak. 

Egy hideg sör mellett pedig elmesélheted 
mindenkinek, hogy hogyan is készült ez az 
ínycsiklandó fogás.



BBQ CHALLENGE
A social felületeken kihívás elé állítunk 
mindenkit, aki úgy érzi, hogy elég kreatív 
és biztoskezű a grillsütő felett. A feladat 
egyszerű: Megalkotni a legfinomabb 
recepteket az új pácokkal, és feltölteni 
Instagramra vagy Facebook-ra a 
#sosemmaradszszárazon taggel!

POSTCOPY:
Elég bátor vagy, hogy pácba kerülj a 
Borsodi új oldalával? Alkoss meg egy új 
receptet az új grillpácokkal és kápráztass 
el minket! #sosemmaradszszárazon



És a nyeremény...

HÁRMAN PÁCBAN AJÁNDÉKCSOMAG

● Egy általad választott Borsodi 
grillpác

● 4 szelet a szószhoz legjobban illő 
húsból 

● 6-os pakk a kedvenc Borsodi sörödből



OFFLINE



SZEM NEM MARAD SZÁRAZON!



KONCEPCIÓ

A grillezés gördülékenyebben megy, ha ott 
van mellettünk az asztalon egy hideg 
Borsodi. 

De mi történik, ha vétünk egy kusza 
mozdulatot és felborul?

Hamarosan kiderül...



ACTION VO

A képen egy üveges Borsodi sört látunk, a 
melegtől kiül rá a pára. A vízcseppek 
szépen lassan folynak le az oldalán. 

Forró nyári napsütés, grillezés a 
haverokkal…

Valaki érte nyúl, de felborul... Egy olyan szitu, ahol azt gondolnád, hogy 
nem kerülhetsz pácba...

A sör szépen lassan gurul végig az 
asztalon, mögötte megjelennek a 
grillezésre váró húsok, ételek és a 
háttérben szórakozó, beszélgető emberek. 
Az üveg lassan átváltozik.

Mi pedig gondoskodunk róla, hogy ez így is 
maradjon - hideg sör a kézben, 
ínycsiklandó grillpácok a kedvenc 
ételeiden!

A szószos üveget felveszi egy kéz és egy 
kis pácot önt a grillen sülő húsra.

Mert velünk sosem maradsz szárazon!



KÖSZÖNÖM!


