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FELADAT
A Borsodi hamarosan berobban a

 gasztroszíntérre is, teljesen új, söralapú
grillpácaival. 

Ehhez pedig szeretne egy digitális kampányt,
amivel bevezetheti a termékeket a piacra.



Hazaérsz egy hosszú nap után, és másra se vágysz
csak hogy elnyúlj a kanapén?

Csak bontasz egy Borsodit, felteszed a
fejhallgatót, hogy kiszakadj egy kicsit a

hétköznapokból. 
 

Jöhet egy jó kis relaxációs playlist?
Mondjuk mit szólnál, ha a fülesből azokat a
hangokat hallanád vissza, amik a kedvenc

emlékeidet idézik fel? 



Gondolj csak a hús sercegésére, a zöldségszeletelésre, ahogy felélednek a
lángok a parázson, amikor az olaj a rácsra löttyen. 

 
Pont, mint egy jó kis grillezés a haverokkal. Csak hiányzik belőle a kutya

kapargászása, meg a babagügyögés, Zoli állandó fütyörészése, és Zsófi flip-
flopjának a csattogása.

 
Nyűgözd le a többieket, és csináld meg a társaságotok himnuszát különböző
számotokra elengedhetetlen grillhozzávalók hangeffektjeiből, amit a 3 pác

zenei alapja kísér!
 



Legyél TE 
a Zenefelelős is!



Hozzunk létre egy microsite-ot, ahol a grillezések jellemző
hangeffektjeit gyűjtjük össze, hogy abból mindenki könnyedén

megcsinálhassa a saját számát, amivel büszkélkedhet az ismerősöknek,
és feldobhatja a baráti eseményeket, még egy szimpla péntek esti

társasozást is. 
•

Mivel a közös grillezéseknek a Borsodi grillpác adja majd az esszenciáját,
így a számoknak is a 3 pác különböző stílusú alapja adja a támpontot a

hanghatások összerakásához, amikkel feltöltjük majd a számot.



De hogyan indítsuk útjára a kampányt?
Felhívást indítunk a Borsodi social media felületein, amiben megkérjük a

felhasználókat, hogy kommentben irják meg azokat a hangokat, amik számukra
a leginkább kötődnek a grillezéshez. 

 
Az összegyűjtött hangokat stúdióban, ismert séfek/gasztrobloggerek

segítségével felvesszük, a folyamatot dokumentáljuk, állandó updateket adunk a
project állásával kapcsolatban, promóanyagként használva őket.

 
Ha megvagyunk a hangfelvétellel, egy ismert zenész segítségével launcholjuk a
microsite-ot, aki az oldalon felhasznált hangok segítségével összerakja a saját
grillezős trackjét, és mindenkit arra buzdít, hogy csinálják meg ők is társaságuk

grillzenéjét.



A microsite működése
A microsite-on nagyon egyszerűen
válogathatunk a hangkategóriák közül, és
egymásra húzogathatjuk a különböző
effekteket, miután kiválasztottuk a nekünk
tetsző alappácot, amire építjük a számunkat.
A pácokat meg is személyesítjük a cimkén
található grafikák segítségével. 

Ha elmentjük az elkészült számokat, akkor
azokat a microsite-on bárki
visszahallgathatja, de akár meg is oszthatjuk
őket ismerőseinkkel e-mailben, vagy
Facebookon.



OOH digitális megjelenés

Az új grillpácok digitális citylightjait életre is
kelthetjük egy AR applikációval, ahol
megmozgatjuk az üvegre tervezett grafikákat,
akik lejönnek a cimkéről és egy közös zenés
grillezésre invitálnak, úgy, hogy a kép
különböző elemeiből hangokat csiholnak ki.

Az applikáción keresztül tovább is léphetünk a
microsite-ra, hogy gyorsan összerakjuk a
számunkat, akár egy buszmegállóban.


