


Először is… 
Mi járt a fejemben?

Láttunk már minimalista csomagolás 
designt, letisztult elemeket, Sans Serif 
betűket, figyelemfelhívó illusztrációkat…
Ezer meg egy grillpáccal találkoztunk,
de mind csak egy volt a sok közül. 

A grillezés kimenetele rajtad  és 
a Borsodi Húsfelelősön fog múlni. 
Ti vagytok a  középpontban, rajtatok 
áll hogyan lesz emlékezetes a grillezés. 
A pácolás, a tűz begyújtása, 
a húsok felügyelete….

Ez elég nagy felelősség, nemde?



Akkor segítünk neked!

Bemutatjuk a világ első olyan 
grillpácát, ami nem csupán a grillhúsok 
tökéletes ízéről gondoskodik, hanem 
a grillezés még egy kardinális pontjátról: 
a tűz begyújtásáról*.

A Borsodi Húsfelelős grillpác 
csomagolása nem merül ki a címkénél. 
A termék egy újrahasznosított
papír csomagolást is kap, aminek 
a legvégén egy gyújtózsinór helyezkedik el. 
A külső csomagolás (wrap) tehát a grillezés 
egyik legfontosabb, mégis állandóan hiányzó 
kellékének szerepét is betölti: 
gyújtós papírként funkcionál a faszén
vagy brikett mellé.

*A grillezés alapja a faszé vagy a brikett. Ez a kettő a legkézenfekvőbb 
és legjobb választás, viszont ehhez gyújtós is kell.



Színek

A színek meghatározásakor kiindulás volt az arculati 
színskála, azonban  a brand színektől szerettem volna 
eltávolodni, a grill és a gillezés hangulatát jobban visszahozni.

Tipográfia

Egy határozott, memorábilis betűtípust kerestem, 
de fontos volt, hogy a betű ne menjen szembe a Borsodi 
vizuális világával.



Az adott ízekre jellemző, a grillezés analóg hatására utaló 
kézirajzos terülőminták teszik az arculatot izgalmassá.

Karakteres, könnyen dekódolható, ízmegjelenítő ikonok 
találhatóak a címkén a termékek elkülönítésére..

Pattern Piktogramok

BBQ grillpác - tűz

Szárnyas  grillpác - szárny

Steak  grillpác - steak hús



Címketervek

A címketervek kialakításakor törekedtem arra, hogy a három címke egymástól könnyen megkülönböztöthető legyen, - 
mégis egy umbrella alá tartozzon.  Ezt segíti a színválasztás, az ízenként egyedi piktogram, illetve az adott grillpácra 
leginkább jellemző terülőminta választása.



Legyen szó szárnyasról, 
steakről vagy BBQ-ról,
te és a Borsodi Húsfelelős 
vagytok a tökéletes grill 
hozzávalói. 

Várjunk csak…

Ez az egész nem 
úgy hangzik, mint 
egy hétköznapi 
apró öröm ami nem 
kizárólag a szerencsén múlt? 
Hmmm...

Borsodi szitu.




