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1Már megint ez?
Még egy született Húsfelelősnek is nehezére esik sokadjára összeállítani  
a fergeteges grillparti menüt. nehéz mindig újat kitalálni, és a rohanó világban 
erre nem mindig jut idő és energia. pedig mindenki változatosságra, új élményekre 
vágyik. Miért ne lehetne üde színfoltot vinni az előkészületekbe? 


probléma



2.A célcsoportunk jelentős része szeretne mélyebben ismerkedni  
a főzés és grillezés fortélyaival (és egymással). Szeret új dolgokat 
kipróbálni. Főzni szeret, de szervezni, boltba járni már kevésbé. Szeretné 
egy körből minél hamarabb letudni a szervezést a menü kitalálásától 
egészen a beváráslásig.
 

A sör és az étel megfelelő párosításának a kapcsolata is felerősödött  
a mindennapokban. 



A LEGNAGYOBB KIHÍVÁS HOGY EGY TELJESEN MÁS KATEGÓRIÁBAN VALÓ 
TERMÉKBEVEZETÉSRŐL VAN SZÓ. ÚJ TEREPEN KELL A BORSODINAK BIZONYÍTANIA.

INSIGHT

nézzük miből  
főztünk



3Hozzuk össze a Húsfelelőst a tökéletes 
hússal, recepttel és sörrel egy olyan 
platformon, amit már ismer, használ(t) is. 


Megoldás

Borsodi

húspiac



A Húspiac applikációban  
a felhasználó kiválaszthatja  
a Borsodi Húsfelelős Grillpác  
3 karakterét (Csirke Rocksztár,  
Cowboy, Pankrátor).


A kiválasztott karakter  
határozza meg, milyen típusú  
húsok jelennek meg (csirkeszárny,  
csirkemell, tarja, bélszín stb.)  
a „piacon”. Minden hús leírásában  
található egy elkészítési javaslat.


Minden hús leírásában található  
egy elkészítési javaslat.



ha a húsfelelős megtaláta  a 
szíve választottját, akit az este 
folyamán babusgatna, azt jobbra 
swipe-olhatja IT
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Ezután „párba” állnak, és  
elkezdődhet az ismerkedés,  
amelyet egy chatbottal folytat a 
húsfelelős. a chatbot  
a húshoz illő Borsodi  
sört is ajánl.



végül pedig a Netpincér/Wolt 
felületére irányítja, ahol egy előre 
elkészített grillcsomag várja az 
éhes grillezőt, az adott húshoz illő 
Borsodi Húsfelelős grillpáccal. Ezt a 
csomagot ízlésére módosíthatja. A 
rendelést pedig házhoz visszük a 
Húsfelelősnek. 



Mert jó dolgok sülnek ki belőle. 
Borsodi Húspiac applikációval egy 
ismerős platformmal 
megfűszerezzük az előkészületeket, 
szórakoztatóvá és kényelmessé 
tesszük azt. Az applikáció 
letöltéseket egy Borsodi Húsfelelős 
nyereményjátékkal ösztönözzük, 
ahol értékes Borsodi nyeremények 
mellett az is kiderül, ki az ország 
ifjú Húsfelelőse.



Mert mindig tudni fogjuk:  
husim, merre vagy! 

Miért működhet?



Köszike


