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Kutatás

A kutatás tudományos alapja:

#Mutimiteszel: Élelmiszer vásárlási és fogyasztási preferenciák, étkezési szokások a magyar lakosság körében

Malota Erzsébet, Gyulavári Tamás & Bogáromi Eszter (2018)

• „A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők között a főárammal szemben olyan alternatívák jönnek létre, 
amelyek társadalmi, egészségügyi és környezetvédelmi célok alapján rangsorolják a vásárlók gazdasági 
döntéseit.”

• „A fogyasztók tudatosabban étkeznek és egyre inkább tudatában vannak annak, hogy az élelmiszerek és az 
étkezési szokásaik befolyásolják egészségi állapotukat, illetve hogy a napjainkra jellemző növekvő stressz, az 
időnyomás, a fizikai aktivitás hiánya ellensúlyozandó az egészséges étkezéssel (STEENKAMP, 1997)”

• „A másik érzékelhető trend az alternatív élelmiszerek preferálása (PADDOK, 2016). A fogyasztók manapság 
tudatosan vásárolnak etikus vagy fenntartható gazdaságból származó termékeket, mint amilyen például az 
ökológiai, a fair-trade kereskedelem, az állat-, környezetbarát vagy a helyi előállítású élelmiszer. Ezen 
felfogás megnyilvánulása a „lassú étel” mozgalom is. (ERNSZT, 2016; ERNSZT – LŐRINCZ, 2017).”

• „A növekvő szabadidő iránti vágy miatt kevesebb idő jut az ételkészítésre és főzésre, így nő a kereslet a 
könnyen elkészíthető, de egészséges, praktikus élelmiszerek iránt (PÉTER et al., 2014a, 2014b).”



Probléma, kihívás 
megfogalmazása

Eljuttatni az új termékcsaládot a 
„szomszéd srácon” keresztül egy 
szélesebb közönségnek. 
Fel kell ismerni azt, hogy a 
közösségi időtöltés a családról és a 
barátokról is szól, ahol mindenki 
más étkezési igényekkel 
rendelkezik.



Célcsoport 1:
A „szomszéd srác” A szomszéd srác, aki azt szeretné, hogy a nyári grillpartija 

egy mindenki számára pozitív esemény legyen, ahol a 
barátaival és a családjával tölthet minőségi időt, hiszen 

számára az ilyen közösségi pillanatok és élmények adják 
az élet örömét. 



A baráti társaság alternatív táplálkozású tagja, 
aki örömmel veszi, hogy a barátai, családtagjai 
figyelnek szokásaira, emiatt is pozitívan gondol 

a közös élményekre. Szívesen segít a 
szervezésben is különleges recept ötletek 

felvonultatásával. Táplálkozása miatt folyton 
figyeli az ételek összetételét.

Célcsoport 2:
A „szomszéd lány”



Fogyasztói INSIGHT

• INSIGHT 1: Mindig van egy „finnyás”!

Minden baráti vagy családi összejövetelen van olyan, aki alternatív étkezési szokásai miatt (laktózérzékeny, vegán, stb.), külön 
figyelmet érdemel. Megoldást nyújthatnak erre a Borsodi grillpácok, amellyekkel a húsokat, zöldségeket, és gyümölcsöket is 
pácolhajuk, így egyszerűen minden barátunk kedvében tudunk járni egy grillezés megszervezésénél. Mindenkinek jó hangulatban 
telhet a grillezés, és mindenki mást ehet, mégis ugyanazt az ízélményt kaphatják a közösen használt sörös grillpác által!

• INSIGHT 2: A sör egészséges.

„…azoknál a futóknál, akik (alkoholmentes) sört kaptak, szignifikánsan kevesebb gyulladás és felső légúti fertőzés 
alakult ki a placebót ivókhoz képest: a sörben sok a polifenol és az immunerősítő anyag azok miatt a növények 
miatt, amelyekből főzik. A gyorsabb és könnyebb regenerálódás pedig lehetővé teszi a keményebb edzést. "Ez elég 
meglepő volt számunkra is" - mondja erről Scherr, aki az eredményeket publikálta is egy komoly szaklapban, 
a Medicine & Science-ben.”
(https://index.hu/tudomany/2018/02/19/iszonyatos_mennyisegu_sort_vedelnek_a_nemet_olimpikonok_es_jo_okuk_van_ra/)

• INSIGHT 3: Csak sültkrumpli és saláta? OMG…

Az éttermek általában nincsenek felkészülve a vegetáriánus és vegán vendégek igényeire. Ebben lehet segítség a Borsodi grillpáccal 
készült különleges fogások receptjei.

https://index.hu/tudomany/2018/02/19/iszonyatos_mennyisegu_sort_vedelnek_a_nemet_olimpikonok_es_jo_okuk_van_ra/


Az üzenet és alátámasztása

Üzenet 1: A Borsodi sörös grillpác mindenkié.

A Borsodi sörös grillpácok húsos és húsmentes étkezést folytatók számára is fogyaszthatóak. Mindenki mást ehet, mégis ugyanazt az ízélményt kaphatják a közösen 
használt sörös grillpácok által.

Alátámasztása:

A grillpác receptek többsége növényi alapú, melyekkel húsokat, és húspótlókat (szejtán, tofu, jackfruit, zöldségek, gyümölcsök, stb.) is lehet pácolni pl.:

- olajos-sörös-fűszeres pác 
(https://sobors.hu/technologia/negy-szuper-es-egyszeru-pac-csirkehez/)

- steak pác 
(https://tesco.hu/hello/cikk/a-10-legjobb-steak-pac-es-martas/22212/)

Üzenet 2: Az alkoholmentes sör egészséges.

A sportolóknak is hasznos tápanyag az alkoholmentes sör. A grillezés során elpárolog az alkohol így a sörnek csak a hasznos és egészséges immunerősítő tápanyagai, 
alkotóelemei maradnak meg, amelyek fogyaszthatóak kismamák és gyermekek mellett a komoly sportolók számára is. 

Alátámasztása:

(https://index.hu/tudomany/2018/02/19/iszonyatos_mennyisegu_sort_vedelnek_a_nemet_olimpikonok_es_jo_okuk_van_ra/)

https://sobors.hu/technologia/negy-szuper-es-egyszeru-pac-csirkehez/
https://tesco.hu/hello/cikk/a-10-legjobb-steak-pac-es-martas/22212/
https://index.hu/tudomany/2018/02/19/iszonyatos_mennyisegu_sort_vedelnek_a_nemet_olimpikonok_es_jo_okuk_van_ra/


Kommunikáció felépítése, 
lehetséges eszközei, csatornái

SOCIAL MEDIA

Az üzeneteink eljuttatása séfek, szakácsok, és családtagjaik által 
Facebook, Instagram, és YouTube posztok, sztorik, videók és PR 
cikkek formájában.

Tervezett együttműködők és Instagram (+ egy esteben YouTube) 
követőik száma:

• Fördős Zé (249 E) + Street Kitchen blog (153 E)

• Rácz Jenő, Michelin-csillagos séf (227 E) + 
Gyurica Dóra, vegetáriánus youtuber (PollynPikto 10,5 E 
feliratkozó)

• Krausz Gábor (108 E) + Tóth Gabi (451 E)

• Iszak Eszti (202 E) + @fiatalfood (16,4 E)



Kommunikáció 
felépítése, lehetséges 
eszközei, csatornái

HORECA

Az éttermek általában szegényes növényi alapú 
menüvel rendelkeznek, amelyek kifújnak a saláta 
és sültkrumpli opciókban. A Borsodi grillpác erre is 
megoldást nyújthat úgy, hogy kiemelt éttermi 
partnereknél külön Borsodi grillpác menüsor 
szerepel, ahol a húsos és növényi megoldások is 
helyet kapnak egymás mellett, melyeknek a 
Borsodi különleges grillpáca adja ugyanazt az 
ízélményt.

KISKERESKEDELEM

Akció: Szerezd be mindhárom Borsodi grillpácot, 
és adunk mellé egy Fördős Zé által összeállított 
receptfüzetet.



Iránymutatás név, szlogen, design, stílus&tonalitás kialakításához

• 3 féle pácunk van: szárnyas, steak és csípős BBQ. Ennek megfelelően legyen egy közös márka név, továbbá 
mindegyik íznek egy külön fantázia név, ahol az elnevezések legyenek a különböző ízvilágokhoz köthetőek.

• A szlogen erősítse az üzenetnél látottakat, azaz azt, hogy „a Borsodi sörös grillpác mindenkié”. Ez a pác lehet a 
legjobb megoldás a jó hangulatú grillezések megszervezéséhez. Az egyéni preferenciák és különbségek ellenére 
összehozza a társaságokat. Aki ezt választja az megmutatja, hogy törődik a társai, barátai igényeivel, ez által 
népszerű és kedvelhető lesz a környezetében. Használható hashtag formátum is, ez esetben jobb, ha rövid és 
csattanós.

• A design legyen egyszerű, letisztult, kapjon rajta helyet a Borsodi embléma, de ne az legyen előtérben, inkább a 
grillpác saját neve és logója legyen a fő motívum. A címkén megjelenhetnek a grill ételek és a sör is vizuálisan.  Az 
összetevők függvényében helyet kaphat rajta a vegetáriánus vagy vegán logó is, a könnyebb megtalálhatóság 
érdekében.

• A stlílus, és a hangnem legyen lazaságot tükröző, nyári hangulatot idéző, barátkozó, akár kedvesen incselkedő, 
ironizáló is (high level).


