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Insight
Minden kamasz lázadó. Szülői tanács? Jó vicc. Tanári intelem? Dafke az ellenkezőjét. Mert a fiatalok legtöbb dolgát

a felnőttek nem érthetik meg.  

És annak idején mi is pontosan így voltunk ezzel. A mindenkori tinik egyedül a saját és a közösségük tapasztalatának 
hisznek; legyen ez egy fidget spinner-életű múló szeszély, vagy valami annyira örökzöld, mint az energiaitalozás.  



Ötlet
Ha a saját tapasztalat a kulcs, ám legyen. 


Illusztráljuk a túlzott energiaital-fogyasztás veszélyeit úgy, 
hogy sem ijesztőek, sem leereszkedők nem vagyunk, sőt: 
hagyjuk, hogy játékosan, maguktól ismerjenek rá a 
problémára. Azzal ugyanis tökéletesen tisztában vannak, 
hogy az energiaital nem túl egészséges. De hogy milyen 
mértékben, már nem biztos.  

Ezért változtatunk kicsit a fiatalok körében egyik 
legnépszerűbb mobil- és videojáték mechanizmusán, 
amelynek az egyik védjegye az az energiaital, amivel 
gyorsan visszatölthető a karakter élete - annyiszor, 

ahányszor csak a játékos hozzáfér.  

Így, leküzdve a korábbi berögződéseiket, nekik  
is változtatniuk kell majd a taktikájukon.  
És nem csak online. 





Mechanizmus
Együttműködünk a legkövetettebb magyar gamer csatornával, 
A TheVR csapatával, akik a PlayerUnknown’s Battlegrounds hivatalos 
szponzoráltjai. Ez miért is jó? Mert így lehetőségük van bajnokságot 
hirdetni a követőik között a saját, személyre szabható szerverükön.  
És ez miért jó? 

Mert a tinédzserek által is fogyasztható napi koffeinadagot alapul véve 
itt beállíthatják, hogy csak az első két energiaital adjon extra életet, 
onnantól az összes további apránként sebzi a karaktert. Körönként 
egyszerre száz felhasználó vehet részt a játékban, de előre egyiküknek 
sem szólunk a megváltozott mechanizmusról.  

Kénytelenek lesznek menet közben újratanulni, hogyan hat rájuk az 
energiaital.  

A bajnokságot élőben közvetítjük Twitchen, ahol az aktívan kommentelő 
nézőbázisnak fel fog tűnni a két energiaitalos új szabály, amit elkezdenek 
megírni a chaten. Most, hogy a célcsoportunk a saját szavaival 
megfogalmazta a felelős energiaital-fogyasztásra figyelmeztető 
üzenetünket, már csak egy dolgunk van. Továbbítani azt.



Élő chatfal
A Deák térre kihelyezett digitális CLP-n 
élőben közvetítjük azokat a nézői üzeneteket a 
Twitch bajnokság chatfelületéből, amelyek a 
napi maximum két energiaital fogyasztásáról 
szólnak.  

A helyszín népszerű találkozópont a bulizni 
induló fiatalok körében, ezért még 
hatékonyabban közvetíthetjük feléjük a 
kampányüzenetünket.


HL: Az új taktikád 
SHL: A napi maximummal kimaxolni a hatást 
akkor is, ha épp bulizni mész. Oszd be az 
adagodat, hogy tényleg energiát adjon! 



Fociedzés
Az influencerek által közvetített bajnokságot 
olyan időpontban hirdetjük meg, amikor a Fradi 
utánpótlása edzést tart. A stadion műfüvét 
körülfutó LED-csíkokon valós időben, élőben 
közvetítjük a chat kommentjeit. Aktivitás- és 
helyszínspecifikus kampányüzenettel erősítjük 
a kommunikációt. 

HL: Az új taktikád 
SHL: A napi maximummal kimaxolni a hatást 
akkor is, ha épp edzés után vagy. Oszd be az 
adagodat, hogy tényleg energiát adjon! 



Pláza kitelepülés
Az alfa-generáció kedvelt közösségi tere: a pláza. Randik, 
mozi, lődörgő mozgólépcsőzés. Az ide kihelyezet interaktív 
kijelző egy digitális mérleggel van összekapcsolva. Ha 
bárki ide áll, a testsúlya, neme és kora alapján megtudhatja, 
mennyi az ajánlott napi energiaital fogyasztása. A kijelzőn 
elkészítjük a saját PUBG avatárját, amelyet viszontláthat 
a speciális energiaital-csomagoláson - hostessünktől pont 
annyit kap, amennyit még felelőséggel megihat. 

HL: Az új taktikád 
SHL: A napi maximummal kimaxolni a hatást. Oszd be az 
adagodat, hogy tényleg energiát adjon! 



Hatás
444.hu

Amikor a tinik maguktól írják le, hogy talán az az energiaital már nem kéne 
Két parkolóóra-ürítés között leragadtam egy kisebb e-sport közvetítés előtt a Deákon. 
A megbütykölt privát PUBG szerveren a játékosoknak maguknak kellett rájönniük, 
hogy az eddig mértéktelenül fogyasztható energiaitalok hirtelen olyan hatással 
kezdtek bírni, mint az életben.  
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Azt még megiszod? Mini bajnokság, nagy hatás.  
Amikor azt hitted, hogy az energiaitalokkal összeforrt gamerszférán belül semmi 
váratlan nem történhet, akkor jön ez. Így kell megváltoztatni egy játék egyik 
meghatározó elemét ahhoz, hogy a teljes fiatal társadalmat és a szüleiket is 

érintsék a válaszok. 

NLCafé

Élőben követtük egy generáció felismerését  
Szuper érdekes beszélgetésem volt a kilencedikes nagylányommal, pedig az egész 
úgy indult, hogy “a VR Janiék PUBG-t streamelnek”. Nemcsak egy új világ nyílt ki 
számomra is, hanem azt is megértettem, hogy amit én nem tudnék átadni, 

azt megteszi száz közösségi játékos tinédzser helyettem. 



Köszi!
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