
A növekvő árérzékenység 
mellett bevezetni egy új 
terméket a sörhöz 
kapcsolható kategóriában, 
penetráció építésen 
keresztül.
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Probléma



Kihívás

A Borsodi grillszószok 
legyenek a ‘22-es nyár 
slágerei. 

Leelőzni a Kotányi és 
Maggi fűszerkeverékeket 
a B, C1 és C2 
kategóriákban a férfiaknál 
‘22 nyarán.

02BORSODI BBQ

kihívás megfogalmazása
- Eljutni minden grillezésre 2022-ben
- Borsodi grillszószok a ‘22-es nyár slágerei (nyári 

Borsodi slágert írni a grillszószokhoz) 
- (leelőzni a Kotányi/maggi) fűszerkeverékeket a 

férfiaknál ‘22-ben 



Játssz a tűzzel! 

The Food People. (2021, January 4). Top 10 New and Rising Trends 2021 - 2022.

Data Bridge Market Research. (2021, April 3). Barbeque Sauce Market – Global Industry Trends and Forecast to 2028

 

A BBQ szósz piac várható mérete Európában 2025-re 
megközelítőleg triplázódik majd, amíg globálisan eléri majd 
a 6.9 Milliárd Dollárt 

A grillfűszerek piacán a termékek az alábbi kategóriákba 
sorolhatók, amelyekben a szószok piaci részesedése a 
legmagasabb: 
- fűszerkeverékek (/dry)
- szószok (/wet)
- és egyéb (other)

A 2022-es piaci trendek közt meghatározó lesz az alapanyagok 
tudatos felhasználása az élelmiszer hulladék csökkentésével 
együtt. A szakácsok és hobbiszakácsok egyaránt kreatívabban 
fogják felhasználni a grillezés adta lehetőségeket különböző 
fafajták és technikák felhasználásával. A vegetarianizmus 
térnyerése folytatódik, ám emellett a húst fogyasztók is több 
zöldséget vásárolnak majd. 

Kutatások és trendek
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Éljenek a zöldségek

Tudatos és megfizethető



Célcsoport

Férfiak

B, C1 és C2 

30-39, 40-49-es korcsoportok 

X és Y generáció tagjai 

Gimnáziumot végzett 
 
Országszerte

Lefedi a Borsodi sör 
célcsoportját is
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Insight, üzenet és alátámasztás

Olyan pro-men tartalmak, ahol a férfiak társadalmi 
szerepe és hétköznapi helytállása előtérbe kerül. 

Férfiak megjelenítése, akik kiveszik a részüket a 
házimunkából, a gyereknevelésből és egyenlő társuk 
partnerünknek. Az új irány felnéz a hétköznapokban 
helytálló férfiakra, elfogadja az apukatesteket és elítéli 
a férfiak elleni diszkriminációt.

Cél a Borsodi szitu megtartása, mint 
kreatív platform, de elmozdulás egy 
pozitívabb férfi példa felé a nemek 
közötti egyenlőség 
hangsúlyozásával. 
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A médiából hiányzik a pozitív, hétköznapi férfi példa 
reprezentációja. A férfiak is gyakran - akárcsak a nők - 
önértékelési gondokkal küszködnek.



Borsodi GrillPark @Hajógyári sziget
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A Borsodi GrillPark egy szabadtéri park grill bázisokkal és 
egy Borsodi BBQ standdal, ahol a Borsodi BBQ fűszereket, 
egyéb kellékeket, és természetesen Borsodi sört 
vásárolhatnak a résztvevők.  

A tökéletes Covid-Proof program és branded experience, 
amely a sör és a grillezés főszezonjában várja a látogatókat 
selfie fallal és Borsodi hashtagekkel. 

A Borsodi BBQ szituk TVC kampányt a Borsodi GrillPark 
nyitásakor a helyszínen forgatjuk. Részletek a kreatív 
briefben.

BBQ Szituk TVC



Együttműködések és termékjavaslatok
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A Borsodi BBQ termékeit a bevezető időszakban limitált kiadású termékegyüttműködésekkel  
párosítjuk a hatékony penetráció érdekében a FOMO érzést erősítve

Együttműködések:

HÚSOK SZÓSZOK GRILL KOLBÁSZOK



Kommunikáció 
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2022 2023 2024 2025

DIGITAL

SOCIAL

OOH

EVENTS

PR

TVC

Consumer journey & media activation

Earned Media Owned Media Paid Media

Social & Google performance always on communication

GrillPark GrillPark GrillPark GrillPark

BB/CLP BB/CLP BB/CLP BB/CLP

Specific content for the audiences

Targeted dedicated communication

Dedicated audienceBorsodi Szitu Borsodi Szitu

Borsodi Grillpark

BBQ Szituk BBQ Szituk BBQ Szituk BBQ Szituk



Iránymutatás 
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Név és Szlogen: Az “Élet habos oldala” után szabadon, olyan taglinet szeretnénk, amelyek egy szójátékkal, vagy 
Borsodi BBQ szituval írják le Borsodi BBQ termékeket. Valami, ami szellemes, de két lábbal a földön áll, akárcsak a 
Borsodi vásárlói. A terméknevek leíróak és egyszerűek legyenek a könnyebb értés édekében. 

Design: Megfizethető, de minőséget is sugároz. A csomagolás, azt kommunikálja, hogy a termék megkönnyíti a 
grillezés minden percét. Egyértelműen kapcsolódik a Borsodi anyamárkához, de a saját lábán is megállna. A 
Borsodi IPA minimalista irányához illeszkedik. 

Stílus : Borsodi Brand + Fiatal felnőttes,, letisztult vonal

Hangvétel: Barátságos, megközelíthető, szerethető és szellemes tónust szeretnénk. 

Borsodi BBQ szitu ✅
Amikor tökéletesen ropogósra sikerül a BBQ oldalas
Amikor egyből sikerül felállítani a sátrat
Amikor az instrukciók nélkül összerakod a kiságyat 
Amikor minden zokninak megvan a párja mosás után
Amikor kimaradt alkatrészek nélkül összeszerelsz egy IKEA bútort 
Amikor egyből sikerül a jogsi 
Amikor igent mondott ❤

Példa: Pozitív férfi példaképek. Mi is egy Borsodi BBQ Szitu? 

Nem Borsodi BBQ szitu ❌
Amikor nem cseréled össze a gyereket az oviban 
Amikor nem gyújtod fel a házat melegszendvics készítés közben 
Amikor emlékszel anyukád születésnapjára
Amikor nem felejted el becsukni az kabriót az autómosóban
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Kreatív iránymutatás



A piac: A BBQ szósz piac várható mérete Európában 2025-re megközelítőleg triplázódik majd, amíg globálisan eléri majd a 6.9 Milliárd 
Dollárt. A grillfűszerek piacán a termékek az alábbi kategóriákba sorolhatók, amelyekben a szószok piaci részesedése a legmagasabb: 
fűszerkeverékek, szószok, egyéb. A 2022-es piaci trendek közt meghatározó lesz az alapanyagok tudatos felhasználása az élelmiszer 
hulladék csökkentésével együtt. A szakácsok és hobbiszakácsok egyaránt kreatívabban fogják felhasználni a grillezés adta lehetőségeket 
különböző fafajták és technikák felhasználásával. A vegetarianizmus térnyerése folytatódik, ám emellett a húst fogyasztók is több zöldséget 
vásárolnak majd. 

Név és Szlogen: Az “Élet habos oldala” után szabadon, olyan taglinet szeretnénk, amelyek egy szójátékkal, vagy Borsodi BBQ szituval írják le 
Borsodi BBQ termékeket. Valami, ami szellemes, de két lábbal a földön áll, akárcsak a Borsodi vásárlói. A terméknevek leíróak és egyszerűek 
legyenek a könnyebb értés édekében. 

Design: 
Csomagolás: 

- Megfizethető, de minőséget is sugároz. A csomagolás, azt kommunikálja, hogy a termék megkönnyíti a grillezés minden percét. 
Egyértelműen kapcsolódik a Borsodi anyamárkához, de a saját lábán is megállna. A Borsodi IPA minimalista irányához illeszkedik. A 
csomagolás láttán érezzük a grillhúsok illatát és grillezés élményét.
Logó/embléma/pecsét tervezése: 

- A Borsodi BBQ termékekre egy karakteres, könnyen megismerhető logó tervezése, amely rezonál az anyamárkával

Stílus : Borsodi Brand + Fiatal felnőttes, Letisztult vonal

Hangvétel: Barátságos, megközelíthető, szerethető és szellemes tónust szeretnénk. 

Insight: A médiából hiányzik a pozitív, hétköznapi férfi példa reprezentációja. A férfiak is gyakran - akárcsak a nők - önértékelési gondokkal 
küszködnek. Cél a Borsodi szitu megtartása, mint kreatív platform, de elmozdulás egy pozitívabb férfi példa felé a nemek közötti 
egyenlőség hangsúlyozásával. Olyan pro-men tartalmakat akarunk készíteni, ahol a férfiak társadalmi szerepe és hétköznapi helytállása 
előtérbe kerül. Fontos a férfiak megjelenítése, akik kiveszik a részüket a házimunkából, a gyereknevelésből és egyenlő társuk 
partnerünknek. Az új irány felnéz a hétköznapokban helytálló férfiakra, elfogadja az apukatesteket és elítéli a férfiak elleni diszkriminációt.

TVC: Storyboard készítési a Borsodi Grill szitu TVC-hez. 

Borsodi BBQ stand: A stand látványtervének elkészítése K
R

EA
TÍ

V
 B

R
IE

F


