
 

 
 

FOGYASZTÓI NYEREMÉNYJÁTÉKOK 
 
 
 





 
A „Szívügyünk a Magyar Termék” 
üzenethez illeszkedő koncepció, 

amely a Magyarországhoz tartozás 
érzését erősítette, ahol a Magyar 
Termék választása összehozza az 

embereket. 

 



SZÍVezd ki Magyarországot! 
 

Promóció időtartama:  
2017. augusztus 15. - december 28. 

 
Célcsoport: főbevásárlók, elsősorban nők, 

átlagos háztartási jövedelemmel 
 

Cél: fogyasztási gyakoriság növelése, új 
fogyasztók megszerzése 

 
Résztvevő láncok: Teljes lefedettséggel, 

valamennyi kereskedelmi lánc 

Promócióról 



Promóciós microsite – résztvevők saját oldalai 



Kreatívok – Plakát, matrica, WOBBLER, PROMÓS FLEKK 



SZÓRÓLAP 

6 oldalas szórólap  
 
Forest szalvétába  
behúzás   
Össz. 250.000 db 



SZÓRÓLAP 

2 oldalas szórólap  
 
Polchoz rögzített  
Össz. 52 500 db 



EGYÉB 

TV – 548 GRP – 
műsortámogatás, 
promótámogatás 

eDM – havonta:  
a Magyar termék  

30.000 fős 
adatbázisára 

Facebookon 
folyamatos 

kommunikáció 

Adwords hirdetések 



összegzés 

 Általánosságban elmondható, hogy a 2017-es 
nyereményjáték a ráfordított megjelenések alapján nagyon 
jó eredményeket hozott magas regisztráció számmal.  

 
Az átlagos konverziós arány a promóciók során 5%. 
Azonban a Magyar Termék 2017-es promóciójában ezt az 
arányt sikerült közel megtriplázni, hiszen a látogatók 14%-a 
konvertálódott játékossá. 
 
Valamint kiváló eredmény, hogy 1 játékos átlagban közel 4 
alkalommal is játszott.  

 
 Az anonim kérdőívet a micrositeon a regisztrálók közel 
10%-a kitöltötte. 
A legmotiválóbb az autós főnyeremény volt a felhasználók 
számára! 

 



 1200 GRP-s TV spot, 5 mp-es promo taggel 
 

 Promós költségeken felül marketing budgetje egy 
részét a promóció időszakában TV kampányra 
költötte – ez erősítette promóciós részvételét 
 
A promóció összesítésében a legtöbben Detki 
termék vásárlással játszottak – 46% 

 
TC reklám megtekintése:  
 

 

DETKI TV-S MEGJELENÉSE 

https://www.youtube.com/watch?v=SQx8qXpgzQw
https://www.youtube.com/watch?v=SQx8qXpgzQw




Üzenetek 



főbevásárló nők, 
átlagos 

jövedelemmel 
 

Célcsoport 



Vásárlási gyakoriság növelése 

 

Volumen növelés 

 

Lojalitás növelése 

 

Image építés 

Célok 



Háttér 
Feladatok, ahogy mi látjuk 

A „Magyar Termék” 2017-ben a 
kommunikációjának fókuszába az 
emocionális megközelítést helyezte, 
sikerrel. 

 

Célunk, hogy ezt az emocionális kötődést 
folytassuk 2018-ban is, valóban szívüggyé 
téve a „Magyar Termékek” vásárlását. 



JOGI ÉS NAIH 
SZABÁLY-
KÖVETŐ 

Egyszerű és 
önjáró  

Márkakapcsolódás 
Újrajátszást 

generál 

Költséghatékony: 
Maximálisan kihasználja az esetleges barter együttműködések kereteit 

SZJA és EHO mentes 
Adatbázist biztosít extra költségek nélkül az adatvédelmi szabályozások betartásával 

+ + + Erős ajándék-
piramis 

VONZÓ 
NYEREMÉNY 
STRUKTÚRA 

NEM VÁR EL 
SOKAT 

(RÉSZVÉTEL) 
EGYSZERŰ EGYÉRTELMŰ 

LEGÁLIS + 

Milyen a JÓ promóció? 



FOGYASZTÓI NYEREMÉNYJÁTÉK 



Időszak 

Indulás: 2018. augusztus 15. 

Befejezés: 2019. január 3. 

Hossz:  

• 4,5 hónap  

• 21 hét 



Online 

regisztráció a  

promóciós 

oldalon  

Azonnali vásárlási 

kedvezmények 

ÚJRAJÁTSZÁS 

Értékes nyeremények 

A promócióban 

résztvevő 

védjegyes termék 

vásárlása 

Mechanizmus 



Alap koncepció 
„Szívkerék” -> szerencsekerék 



Ebben a koncepcióban MINDENKI NYER! 
 
A sokszínűség, változatosság, játékosság jellemzi ezt a 
koncepciót. 
 
A játékos feltölti a védjegyes termék vásárlását igazoló 
blokkot, majd megpörgetheti a „szerencsekereket”. A 
kerék pörög, majd megáll nyereményt, vagy 
kedvezményt biztosítva a játékosnak.  
 
A „Szerencsekerék” egy igazi adu-ász, nem lehet nem 
szeretni, hiszen mindig nyer valamit a játékos! Így nem 
távozik csalódottan és hamarosan visszatér, hogy egy 
következő vásárlásával újra próbálkozhasson. 
 
Extra site funkció: Maga a szerencsekerék, amely az 
interaktív játék élményét biztosítja. 

Insight 



MERRE HÚZ A SZÍVED? 



Key Visual 1 



Key Visual 2 



Key Visual 1 



Key Visual 2 



 

 

(Garantált) 
kedvezményes 

vásárlási kuponok már 
egy vásárlásért  

 Nagy értékű nyeremény 

 Időszaki sorsolások 

Célcsoportnak megfelelő  
kedvezmény 3. partnertől 

Főnyeremény 

Napi/heti/havi  
nyeremények 

Nyereménypiramis 



Főnyeremény  



Főnyeremény  



személyautó 

Barter együttműködésről még az alábbi autós partnerekkel tárgyalunk jelenleg: 

Főnyeremény 



Havi nyeremény 

Belföldi családi wellness hétvége 
– választható 4 előre 
meghatározott desztináció közül  

Barter együttműködésre nyitott a 
partner, a barter mértéke a támogatás 
mértékétől függ. 



 AMBIENT HOTEL & AROMASPA - Sikonda 

 AMBRA HOTEL - Budapest 

 ART HOTEL SZEGED - Szeged 

 BALNEO HOTEL ZSORI THERMAL & WELLNESS - Mezőkövesd 

 BEST WESTERN PLUS LAKESIDE HOTEL - Székesfehérvár 

 BONVITAL WELLNESS & GASTRO HOTEL HÉVÍZ - Hévíz 

 COLOSSEUM HOTEL - Mórahalom 

 GOTTHARD THERME HOTEL & CONFERENCE - Szentgotthárd 

 GREENFIELD HOTEL GOLF & SPA - Bükfürdő 

 KREINBACHER BIRTOK - Somló-hegy 

 

Havi nyeremény 

10 db belföldi ****-os szálloda 
tartozik a lánchoz, az ország 
több pontján 



Heti nyeremények 
Utazóbőrönd szett 



Napi nyeremények 
Praktikus kellékek és csomagok utazáshoz 

Repülőgép kompatibilis 
tasak üres palackokkal  

Felfújható 
nyakpárna 

Utazó adapter 3 féle 
csatlakozási lehetőséggel 

Praktikus, több  
zsebes neszeszer 

Utazótárca 



Kedvezményes partnerek 



BUDGET 



Totál promóciós budget: 20 millió Ft 

 
 Kommunikációs támogatás:  

• 3 millió Ft TV 
• 5 millió Ft online hirdetések 

 Management: 12 millió Ft 
 

 4,5 hónapos részvétel: 10 résztvevő esetén  
– 2.000.000 Ft/ résztvevő 

 
 2 hónap részvétel esetén: nagyságrendileg a költségek 75%-a.  

• Teljes időszakra vetített költségek:  
site, üzemeltetés, program kialakítása, kreatívok, ügynökségi 
díj 

• Promós időszakra vetített költségek: 
concierge, nyeremények & kiszállítás 

 

Budget 





All copyright design rights and other intellectual property rights in the works 
contained in this presentation are the property of Rewart Kft. The concepts, 
techniques and ideas portrayed in this presentation are all the confidential and 
proprietary information of Rewart Kft. They are disclosed to you exclusively for 
the purpose of evaluating them with a view to contracting with Rewart for a 
project. You are not permitted to copy or make use of any of the materials or 
ideas contained in this presentation other than through Rewart Kft. or with its 
express written consent and by continuing with this presentation after reading 
this notice you accept and agree to be bound by these conditions. 

 

COPYRIGHT AND CONFIDENTIALITY NOTICE 


