
BORSODI 
GRILLPÁC



Csomagolásterv készítése a Borsodi sör alapú grillpác 
termékeinek, figyelembe véve az alábbi infókat:

● A címke kisméretű üvegre kerül
● A kreatívon mindenképp jelenjen meg a Borsodi logó 

(akár dekonstruált formában), a termék neve, a termék 
kategóriája és a szlogen

● Használjuk fel a csatolt betűtípust, és a Borsodi
színeivel operáljunk

Elégséges egy választott íz csomagolástervének az 
elkészítése, azonban szükséges javaslatot tenni a teljes 
koncepcióra

Brief



MI A HELYZET A PIACON?
A magyar piac közel sem annyira telített, mint a nyugati így sör alapú grillpácok még 
nem találhatóak a hazai üzletek polcain, de nyugaton is különlegességnek 
számítanak. Dizájnjuk alapvetően nem tér el a többi grillpác csomagolásától.

A grillpácok csomagolását grafikai szempontból, tartalmilag 6 csoportra oszthatjuk. 
Nézzük meg melyik ez a 6 csoport, és hogy számunkra melyik a legmegfelelőbb. 

Még mielőtt belevágnánk



Grillpácok csomagolásainak típusai

TÁLALT, KÉSZ ÉTELEKFŰSZEREKÁLLATOK

KÜLÖN UTAS*GRILL ESZKÖZÖK, TŰZTIPOGRÁFIA

Mit látunk a pácok csomagolásain?

*Amikor a csomagolás annyira 
egyedi, elkülönülő, hogy első 
pillantásra nem is realizálódik 
bennünk, hogy amit látunk az
egy grillpác.



Koncepció
A Külön utas abban az esetben lenne megvalósítható, ha a pácot egy sörösüvegbe rakjuk.

A Tipográfia kreatív megoldásokat rejthet magában, azonban mivel ez egy különleges, nem ismert termék, 
érdemes illusztratívabb irányban gondolkodni, hogy a vásárló kíváncsiságát könnyebben felkelthessük
a polcok között. 

Az Állatok látványos, illusztratív módon tudnának megjelenni. Kategória szerint főként szarvasmarha, disznó 
és csirke által. Azonban egy steak készülhet szarvasmarhán kívül juhból, kecskéből, szarvasból, kenguruból, 
pulykából vagy épp halakból. Mivel nem akarjuk termékünk többrétű felhasználását limitálni
ez az opció kerülendő.

A Tálalt, kész ételek bár elsőre látványosnak tűnnek egy reklámfilmben, egy plakáton vagy egy social media 
poszton nem néznek ki jól, mert a termék gyakran szituációba van helyezve, ergo az elkészült étel
a csomagoláson levő étellel konkurál összezavarva a nézőt

A Grill eszözök, tűz vonal csakugyan látványos illusztratív, segít a vásárlónak a termék beazonosításában 
azonban egymagában elég gyakori, ezért érdemes más irányokkal ötvözni.

A Fűszerek nem ismertek, azonban mivel sör alapú pácról van szó komlót mindenképp tartalmaz.



FŰSZEREK GRILL ESZKÖZÖK, 
TŰZ

BORSODI SÖRÖK
CSOMAGOLÁSA









KÖSZI
A FIGYELMET!


