
„MAGYAR TERMÉK” Nonprofit Kft. 
KÖZÖSSÉGI ORSZÁGOS NYEREMÉNYJÁTÉK  

 



- Ismertebbé tenni a MAGYAR TERMÉK Nonprofit Kft. tanúsító 
védjegyeit viselő ellenőrzött, megbízható hazai termékeket, s 
velük közvetve támogatásban részesíteni a hazai 
munkaerőpiacot és gazdaságot.  

- Résztvevő felek saját értékesítési pozícióinak javítása. 
- Vásárlásra való buzdítás nyereményjátékkal támogatva. 
- A márka iránt elkötelezett, hűséges vásárlók számának 

gyarapítása. 
- Egyedülállóan kedvező áru promóciós részvétel biztosítása a 

védjegyhasználóknak, promóciós lehetőség az árérzékeny KKV 
szektornak  

 

CÉLJA 



MIÉRT EGYEDÜLÁLLÓ EZ A NYEREMÉNYJÁTÉK? 

 

 -Résztvevők a védjegyhasználók és a védjegyes 
termékek 
-Összekötő központi elem a VÉDJEGY 
-Túlmutat az eladásösztönzésen  
-Összefogás a hazai termékek népszerűsítésére 
-Kiemelkedő költséghatékonyság – a promóciós 
költségek egységesen oszlanak szét a résztvevők között.  



-  ellenőrzött, megbízható hazai termékek 
-  értékes nyeremények 
-  folyamatos támogatás a 4 hónap alatt 
-  feltűnő csomagolás közel 5 millió terméken 

 
MECHANIZMUS: 
 

• Vásárolj legalább egyet, a promócióban résztvevő több mint 100 védjegyes 
termékből és Tiéd lehet az értékes nyeremények valamelyike! 

• Online - AP + EAN kód feltöltés a www.magyartermeknyeremeny.hu oldalon 
 

Szervező és koncepció: Maxxon Reklám Kft. 
 

RÖVID LEÍRÁS 



 - főnyeremény:  

1 Millió Forint bankkártyán 
- hetente: 

 Acer laptop ( 19 db) 
- minden 10. nyer:  

magyar termék egyedi bevásárlótáska 

„reklámhordozó = brand erősítés” 

 

NYEREMÉNYEK 



 - Házias Ízek konzervek (16 féle) 
- Detki édes és sós kekszek (24 féle) 
- Biostop és Protect rovarirtók (10 féle) 
- Rege befőttek és savanyúságok (15 féle) 
- Cerbona müzlik (8 féle) 
- Mary-Ker Pasta tészták (17 féle) 
- Koch's Torma termékek (3 féle) 
- Forest háztartási papírtermékek (11 féle) 

RÉSZTVEVŐK és PROMÓCIÓS TERMÉKEK  
(8 cég, több mint 100 védjegyes termék) 



 
 

KOMMUNIKÁCIÓS TÁMOGATÁS 
4.700.000 db termék promóciós csomagolásban 



• 56 340 egyedi játékos – 3X annyi mint előző évben 

• 84 657 kódfeltöltés  - 70%-os növekedés 2015-höz 
képest 

• Fogyasztói lojalitás tovább növekedett a résztvevő 
termékek iránt  

• 8 cég/márka termékei közösen szerepeltek, egymást 
népszerűsítve – a fogyasztó szélesebb termékskálát is 
kipróbált 

 

EREDMÉNYE 



• Kiemelkedő fejlődés mind a kódfeltöltés, mind pedig 
az egyéni játékosok területén 

• Jól építkeztünk a 2015-ös tapasztalatokból 

• Népszerű termékek – széles termékkínálat 

• Minden 10. nyer felhívás, értékes  és hasznos 
nyeremények  

• Bevezetett nyereményjáték – évről évre ismétlődik 

 

A SIKER KULCSA 



KREATÍV IRÁNY (wobbler, plakát, promóciós termék, akciós újság)  



KREATÍV IRÁNY (microsite) 
egyes brandek megjelenítése a közösségi arculat mellett  



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
 

Benedek Eszter 
MAGYAR TERMÉK Nkft. 

ügyvezető 

 

 

 

 
SZÍVÜGYÜNK A  
MAGYAR TERMÉK 

 

 


