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Jó dolgok sülnek ki belőle.



Magyarok vagyunk,
számunkra az étel és az ital a buli lelke.

A Borsodi Húsfelelős az a szitu, ahol ez a kettő
találkozik.
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Az étel és az ital összehozza az embereket.

A családi és baráti társaságok keresik az alkalmat
arra, hogy összegyűlhessen a nagy csapat.

Ám a járványhelyzet ezt a fajta kötődést szinte
teljesen ellehetetlenítette és a hosszú hónapok
emléke 2022-ben még jócskán velünk lesz.

Itt az idő, hogy Balázs színre lépjen és újra
összerántsa a bandát!

AZ ALAPSZITU 03

Általános cél: Borsodi márka

piacrészének növelése

PR cél: a célcsoport figyelmének

felkeltése

Termék: Borsodi Húsfelelős (szárnyas,

steak, bbq grillpác)

Anyamárka & új termék kapcsolódás:

organikusan beilleszthető az anyamárka

kommunikációba - “Borsodi Szitu,

amikor másodjára már nem kérdés, ki

lesz a húsfelelős.”



ÜZENET 04

Balázs, Te vagy a buli hőse,
a Húsfelelőse!

Csak szerezd be a húst és hozd össze a
csapatot, a többi a mi dolgunk!



Balázs szeretné

megszervezni a szezon

első nagy csapatos

grillpartiját.  De hol legyen

a helyszín? 

Erre a Borsodi

Grillparty a válasz!

(PR event)
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De a Budapesten maradó

haveroknak sem kell

elszomorodnia, mert rájuk

is gondolunk!
Mini

Grillparty

Mini

Grillparty

Mini

Grillparty

A jó receptek miatt

sem kell majd aggódni!

Zé SK x Borsodi

Social media

aktivitás &

nyereményjáték 

PR

cikkek

Social

media

aktivitás

KAMPÁNYÁLLOMÁSOK

Forgatás

Mutasd meg Te hol

vagy a buli hőse,

Húsfelelőse!

(Social media aktivitás)

És ha te esetleg jobban

tolod a bulit, mint Balázs,

arra is lesz lehetőséged,

hogy ezt mindenkinek

megmutasd!

Citilightok

Infuelnszerek

Aftermovie

Facebook &

Google Ads

hirdetések



A Borsodi Húsfelelős nyitó PR eseménye, amely a Borsodi sörgyárban

kerül megrendezésre.

Itt egy gyárlátogatással egybekötött, VIP grillparty indítja el a

márkabevezető kampányt.

A laza sütögetésre azok az influenszereket és családjukat/baráti

társaságukat hívjuk meg, akikre a későbbi kommunikáció során is

támaszkodunk: Street Kitchen, Nemzeti Sörfigyelő, Sörtesztelő.hu,

Winkler Róbert.

Az eseményen aftermoviet forgatunk, amit felhasználunk a későbbi

online hirdetésekhez.

A BORSODI GRILLPARTY
BORSODBAN
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A Street Kitchennel karöltve ínyenc receptekkel látjuk el őket, amelyeket a közösségi média

csatornákon kívül az applikációban is elérhetnek majd.

A kampányhoz kapcsolódik egy közösségi média aktivitás, amely során, a Húsfelelős

sörpácot élőben is tesztelők, otthonra is nyerhetnek egy Borsodi Húsfelelős pakkot,

kiegészítve a bluetooth húshőmérővel, amelyet az applikáció segítségével tesztelhetnek is. 

A borsodi party még csak a kezdet, a Borsodi Húsfelelős Grillparty ugyanis

Budapesten is megveti a lábát! 
A Mini húsfelelős Grillparty  keretében városszerte rendezünk be grillparty kompatibilis

helyszíneket, amit foglalás útján, bármilyen baráti társaság/család igénybe vehet.

A  helyszínen a berendezett stand mellett egy Borsodi Húsfelelős pakk is várja az ügyeletes

húsfelelősöket, amelyben egy kontakt grill, egy rekesz sör és persze borsodi grillpácot is

találnak majd.

A Balázsokat nem hagyjuk inspiráció nélkül sem!

DE HOGY SEGÍT EZ
BALÁZSON?
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MÁJUS

 

JÚLIUS

 

JÚNIUS

 

AUGUSZTUS
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Nyitó PR event

Street Kitchen x Borsodi Húsfelelős - Húsfelelős grillpác bevetésen (receptek)

TIMING

Mutasd meg Te hol vagy a buli hőse, Húsfelelőse -
social media aktivitás

Mini borsodi grillparty - offline/kitelepülés



CSATORNÁK &
AKTIVITÁSOK


