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Tisztában vagyunk azzal, hogy az elsődleges célja a termékbezetésnek
nem az, hogy a vállalat innentől a grillpácot tekintse zászlóshajójának,
hanem a Borsodi sörök eladásainak növelése. Ez az ars poetica
kísérte végig teljes tervezési folyamatunkat, így ez határozta meg az
árképzésünket is.Természetesen mérlegelve a bekerülési költségeket,
végül a versenytárs-alapú árazást hirdettük ki győztesként, alálőve
valamelyest a konkurenciának.
Fő kihívásként az merült fel bennünk, hogy hogyan tudjuk megerősíteni
a Borsodi brandjét a márkakiterjesztésen keresztül, illetve a Borsodi
melyik arcát mutassuk meg a fogyasztóknak? Végül a klasszikus kép
helyett a felsőerjesztésű termékcsaláddal fémjelzett minimalista,
prémium érzetű stílusra esett választásunk.
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Kihívások

A Borsodi még sosem csinált ehhez
hasonló márkakiterjesztést, így újszerű
megközelítésekre hagyatkoztunk.
Mindenekelőtt a potenciális
termékelőnyökön kellett tehát
gondolkodnunk, ami kiemelheti az
újszerű produktumot. Mik lehetnek
például a versenytársak?
Elemzésünkből kiderült, hogy a
hagyományos, zacskóban forgalmazott
folyékony pácok piacán kevés, illetve a
kifejezetten söralapú változatokból
nincs közvetlen rivális.
Azonban helyettesító termékekből
széles a választék, így különösen fontos
kérdés lett, hogy mivel adhatunk többet
a fogyasztóknak, ha Borsodit választják
a grillezésben is.

Grillpácok
Átlagár: 9225 Ft/kg
Pl: Auchan BBQ grillpác

Olcsóbb árazású grill szószok
Átlagár: 1663 Ft/kg
(Spar BBQ grill szósz)

Prémium kategóriás szószok
Átlagár: 9500 Ft/kg
Stubb's Original Bar-B-Q szósz,
Blues Hog Original BBQ Sauce
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Kihívások
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Háztartási
bevásárlást végzők
(23-55)

Sört kedvelő,
grillező apukák (3055)

Fiatal grillező
társaságok
(23-30)

Magyarországon élő, kertes házzal
rendelkezők

Célcsoport feltárása
A covid utáni helyzet felértékelte a szociális ingerek
jelentőségét, amire vágyhatnak az emberek, ezt az
igényt próbáljuk kielégíteni, miközben minőséget
kínálunk.
A cél új célcsoportok megszólítása, akik számára
releváns lehet a termék:
saját bulikat szervező fiatalok,
a háztartásbana bevásárlást végző jellemzően
nők,
a grillpartyk királyai, az apák.

Kulcsfontosságú, hogy folyamatos
mérésekkel, illetve piacmonitoring-gal
nyomon kövessük, melyik célcsoport körében
teljesít legjobban a termék.
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Fő márkaüzenet
Célunk az volt, hogy grillezéssel találkozva az elérni kívánt fogyasztó nagyon erős
asszociációt érezzen a Borsodival -és vica versa. A fogyasztók és a márka
preferenciarendszerében a leghobb megoldásnak azt tekintetük, hogy ebbe az
asszociációs kapcsolatba beemelünk egy pozitív dolgot, ami a közvetlenség,
családiasság érzésével van felruházva. A termékelőnyök ismeretében

A BORSODI GRILLPÁCNAK AZ A FELADATA, HOGY
TEHERMENTESÍTSEN TÉGED A GRILLEZÉSSEL JÁRÓ FELADATOK
ALÓL, HOGY AZ IDŐT AZOKKAL TÖLTSD, AKIK IGAZÁN
SZÁMÍTANAK.
Mint egy társ, egy régen nem látott ismerős, aki besegít neked, ha kell. Mindezt
természetesen megfűszerezve azzal, hogy a kulináris élvezet garantált, kedvező
áron juthat a vásárló jól ismert, mégis prémium jellegű termékhez. Így a fogyasztó
mentesül a pác elkészítéséhez szükséges szakértelem terhe alól, és időt takarít
meg, amely a post-COVID világában igencsak értékes, ha a szociális kapcsolatokról
van szó.
Jagdish Sheth,Impact of Covid-19 on consumer behavior: Will the old habits return or die?,Journal of Business Research,Volume 117,2020,Pages 280-283,

STRATÉGIAI BRIEF

05

Kommunikációs stratégia Lényegi elemek
Célunk mégegyszer: nem a jelenlegi fogyasztói bázisnak akarunk eladni minél több
terméket, hanem kiterjeszteni a fő vásárlói kört
Úgy érezzük, hogy az újhullámos termékek (Hoppy, IPA és az egyéb felsőerjesztésű
elemek a portfólióban) bizonyos szinten az alaptermék felé vannak pozícionálva. Úgy
érezzük, ez a stílus, kommunikációs közeg ideális játszótér a grillpác
termékcsaládjának
Ahhoz a feladathoz keresünk eszközöket, hogy a Borsodi és a grill erős asszociációs
kapcsolatban legyen a fogyasztók tudatában
Az étkezéssel kapcsolatos ismerősség-érzet kiváltására elsődleges elképzelésünk, hogy
az online térben erős fogyasztói bázissal rendelkező gasztronómiával foglalkozó
portálok (pl. Street Kitchen, Nosalty) ismertségét és autentikus képét kihasználjuk,
ugyanis az élelmiszereket övező bizalmi faktor igencsak kényes téma.

Soós, G. (2020) „Az élelmiszer-fogyasztói szokások változása a COVID-19 vírus megjelenéséhez kapcsolódóan Magyarországon”, Marketing &amp; Menedzsment, 54(3), o. 15–27. doi: 10.15170/MM.2020.54.03.02.

“A fogyasztók
kockázatcsökkentésének fontos
eszköze az élelmiszerbiztonság
és az ezzel kapcsolatos
tájékoztatás, amelyben az érintett
hatóságok is szerephez juthatnak,
illetve a hiteles tájékoztatással,
garanciákkal segíthetik a
döntést.”

Kommunikációs
stratégia - A
gyakorlatban

A célunk eléréséhez egyaránt igénybe vennénk natív hirdetéseket,
receptvideós tartalmakat, kategória szponzorációt, továbbá
programmatic megoldásokon keresztül targetált hirdetéseket.
Az online áruházak felületein a releváns termékekre való
kattintáskor display jellegű kampányok indítása, ezzel elősegítve a
sör és a grillpác kapcsolatának megerősítését
Komoly hangsúlyt helyeznénk a jól célozható PPC-kampányokra; a
célcsoportjainkat szegmentáltan próbálnánk elérni, amihez a
Facebook-ot, Google Display- és Search Network-öt vennénk
igénybe
Hogy offline is erősítsük a grillezés-Borsodi asszociációt, a
szupermarketekben
a
grilltermékek
mellé
megjelenést,
kitelepülést és a dobozos Borsodik polcokra való kikerülését is
szeretnénk elérni
A videós kreatívokat TV-spot formájában sugároznánk azon
csatornákon, ahol a célcsoport megtalálható, hogy az awarenessépítést és a kulcsfontosságú első vásárlást a fogyasztó életében
ezzel is elősegítsük.
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Azzal töltsd, akivel szeretnéd.

KPI-ok:
Közvetíteni kell a minőséget, mivel
kényes kategória. Hangulatában
illeszkedjen a felsőerjesztésű
termékcsaládhoz.

Tone-of-voice: egy régi ismerős
vagy családtag, aki leveszi a terhet
a válladról

Adott időszakban a teljes eladásokból
származó bevételek 10-15%-os növelése
új fogyasztók bevonásával; kvalitatív
mérésekkel a Borsodi-grillezés
asszociáció szignifikáns erősítése (egy
reprezentatív mintán a teljes fogyasztói
bázisra lemodellezve)
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Iránymutatás, név, szlogen
kialakításhoz

Összefoglalás
SWOT
STRENGTHS
Ismert márka
Különleges, új termék

OPPORTUNITIES
Versenyképes árazás
Sör alapú grillpác piac
kiaknázása

S
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W
T

WEAKNESSES
A márkaimázs nem elég
prémium

THREATS
Versenytársak
Post-covid árérzékenység
Eddig példátlan
márkakiterjesztés
A jogszabályok kevésbé
megengedőek alkoholos
termékek esetén

KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET!
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