
HONOR ESETTANULMÁNY
A HONOR MOBILTELEFONOK BEVEZETÉSE MAGYARORSZÁGON



ALAPADATOK

Ügyfél: Honor (a Huawei, a világ harmadik 
legnagyobb mobiltelefon gyártójának új 
márkája, önálló vállalat)

A megbízás kezdete: 2014. október

Cél: a Honor márka bevezetése a magyar 
piacra, mérhető részesedés elérése

Rendelkezésre álló büdzsé: minimális 
(hirdetésekre nulla, sajtótájékoztató 
szervezésére és márkanagykövetek 
díjazására körülbelül 3 millió forint). 



CÉLOK ÉS CÉLCSOPORTOK

-Cél: a három hónapos bevezetési időszak során minimálisan 500 megjelenést kellett 
elérnünk és minimum 50 terméktesztet leszerveznünk.

- Célcsoport: fiatal, dinamikus, új márkákat kipróbálni nem félő magyar mobiltelefon-
használók. 

-Alkalmazott eszközök: sajtóközlemények kiadása, piackutatás szervezése és 
kommunikációja, sajtórendezvény szervezése, terméktesztek szervezése, 
bloggerekkel történő együttműködés, közösségi média csatornák használata, 
közösségi kommunikáció szervezése márkanagykövetek segítségével.



EREDMÉNYEK:
HÁROM HÓNAPOS BEVEZETŐ KAMPÁNY UTÁN

•503 megjelenés – 270 online, 54 blogposzt, 8 print, 1 rádió, a többi a közösségi 
média csatornákon

•99 médium osztotta meg a Honor 6 hírét a saját Facebook oldalán, 56 Twitteren, 6 
YouTube-on, 5 Google+-on, 4 Instagram-on

•60-nál több terméktesztet szerveztünk 

•Több mint 10 ezer fős aktív Facebook közösséget építettünk fel

•Több mint ezren álltak be a Honor telefonra várakozók virtuális sorába



EREDMÉNYEK:
11 HÓNAPNYI EGYÜTTMŰKÖDÉS UTÁN

•Mérhető piaci részesedés és márkaismertség (5%)

•1479 megjelenés a sajtóban 327 millió forint AVE értékben

•133 termékteszt

•13 különböző díj

•147 312 lájk a márkanagykövetek 161 posztjára

•Több mint 22 ezer követő a Facebookon











A VIDEÓ MEGTEKINTÉSÉHEZ VÁLTSON TELJES KÉPERNYŐS MÓDBA, MOZGASSA AZ EGERET A „KÉP” FÖLÉ,  ÉS  KATTINTSON A LEJÁTSZÁS GOMBRA.



MÁRKANAGYKÖVETEK

•Kasza Tibor, zenész, showman és fotográfus

•Kiss Virág fitnesz világbajnok

•Adam von Mack, magyar származású nemzetközi fotós

•Temesi Bartalan basszusgitáros, az RTL Klub Zenei rendezője

•Kármán Dalma szépségkirálynő

•Borzi Vivien fotós

•Kis Varga Judit (Csak a Puffin), gasztroblogger

•Rohonczi Anita (Festy), divatblogger





A VIDEÓ MEGTEKINTÉSÉHEZ VÁLTSON TELJES KÉPERNYŐS MÓDBA, MOZGASSA AZ EGERET A „KÉP” FÖLÉ,  ÉS  KATTINTSON A LEJÁTSZÁS GOMBRA.



FŐBB MEGJELENÉSEK













EGYÉB AKTIVITÁSOK



NYEREMÉNYJÁTÉKOK

A Honor bevezetési kampányában a résztvevőknek egy virtuális sorba kellet beállniuk, a 
külön erre a célra létrehozott ForTheBrave oldalon. A sorba úgy lehetett beállni, hogy a 
résztvevő egy szelfit töltött fel magáról az oldalra, majd ezt megosztja Facebook-on.

A kampányhoz tartozott egy hat fordulós nyereményjáték. Minden játékos e-mailben kapta 
meg a feladatot, ami egy Facebook bejegyzéshez kapcsolódott, az adott bejegyzéshez 
kellett kommentelni a feladatnak megfelelően. A hatodik forduló végén egyvalaki egy Honor 
6 telefont nyerhetett.

A kampány mellett egy Honor 6 nyereményjáték is megrendezésre került. A játék a Szinglik 
Napjához kapcsolódott. Meg kellett írni kommentben a Szinglik Napján eladott Honor 
telefonok összértékét. Aki a legjobban tippelt, nyert egy Honor 6 telefont.

A következő nyereményjátékban egy Honor 4X telefont lehetett nyerni. Meg kellett írni 
kommentben, hogy hány darab telefon látható a képen, a leggyorsabb helyes választ adó 
nyert egy Honor 4X telefont.

http://www.forthebrave.hu/
https://www.facebook.com/honormagyarorszag/photos/a.1486469634956906.1073741828.1485249095078960/1501805493423320/?type=3
https://www.facebook.com/honormagyarorszag/photos/a.1486469634956906.1073741828.1485249095078960/1575655206038348/?type=3&theater


BLOGGER ÉS MÁRKANAGYKÖVET 
EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A Honor 6 kampány alatt minden tesztelő blogger kapott egy egyedi linket, ami a 
ForTheBrave oldalra mutatott. Ezeket e linkeket kellett elhelyezni a telefonról készült 
tesztekben, és a legtöbb átkattintást elérő blogger nyerhetett egy Honor 6 telefont.

A Honor 6 kampányhoz hasonlóan, a Honor 6 Plust tesztelő bloggerek is kaptak egy egyedi 
linket, amit a tesztben kellett elhelyezni, és a legtöbb átkattintást elérő blogger nyert egy 
Honor 6 Plus telefont. Ezenkívül  volt még egy fotóverseny is a tesztelők között, egy darab 
Honor 6 Plus telefonnal készített képpel lehetett nevezni, a győztes szintén egy Honor 6 Plus 
telefont kapott.

A Honor 6 Plus kampány alatt 2 Opinion Leader-rel és 5 Brand Ambassadorral dolgoztunk 
együtt. (Többek között Kasza Tibor zenész, Kiss Virág fitnesz modell vagy Festy in Style
divatblogger.)

Az Opinion Leadereknek 3 hónapig, a Brand Ambassadoroknak 1 hónapig kellett saját 
Facebook és Instagram oldalukon  Honor 6 Plus-szal kapcsolatban posztolni, és a posztokat 
ellátni #withhonor6plus vagy #honor6plus hashtaggel.

http://www.forthebrave.hu/


KÖSZÖNJÜK A FIGYELMÉT!


