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Médiadíjas rendezvénykoncepció, mely kiemelkedően egyedi a rendezvénypiacon: 

A BRAND TESTER Park az első családi márkatesztelő élménypark. A legnépszerűbb, legkedveltebb márkák 

kelnek életre, és teszik egy napra, egy helyen kipróbálhatóvá egyes termékeiket, szolgáltatásaikat a látogatók 

számára, akik a rendezvényen mind Márkatesztelővé válnak. 

A rendezvény célja, hogy interaktív 

lehetőségeken keresztül személyesebb és 

élményalapú közelségbe hozza a fogyasztókat és 

a márkákat, növelje a márkahűséget és a vásárlói 

bizalmat.  

2018 LEGJOBBAN VÁRT CSALÁDI RENDEZVÉNYE



MINDENT A BRAND TESTER PARKRÓL

ÉLMÉNYALAPÚ REKLÁMOK, ÉRTÉKTEREMTŐ KONCEPCIÓ 

A BRAND TESTER Parkban megjelenő márkák kihasználják az interakcióban, személyes élményekben rejlő 

lehetőségeket, hitelesebb és megbízhatóbb kapcsolatba kerülhetnek a fogyasztóikkal. Emellett teljeskörű, egyedi 

online és print (BRAND TESTER Magazin - 10.000 pld.) promóciót  kapnak a kampányban, mely során a közönség 

egyedi módon ismerheti meg a brandek történetét, sikereit, szerethetőségének faktorait.

KITERJESZTETT VALÓSÁG APPLIKÁCIÓ - ELŐSZÖR A HAZAI 

RENDEZVÉNYPIACON

Az AR technológiával megvalósított rendezvényelemek (életnagyságú, körbejárható, 

 3D standtérkép, virtuális valóság a standoknál stb.) a BRAND TESTER 

koncepciót erősítik:  a résztvevő brandek a valóságban és virtuálisan is életre keltik a 

 reklámjaikat a helyszínen.  

A márkatesztelő látogatók mobil kamerájával szétnézve, egy adott környéken megjelenik 

az éppen a kamerában látható márkák üzenete, üzletek nyitvatartása, enteriőrje, 

videója, bármilyen egyedi tartalma. Impresszív és innovatív reklámlehetőségek a 

rendezvény előtt és a helyszínen, ahol a látogatók minden érzékszerve bekapcsolódik 

az élménybe.   



MINDENT A BRAND TESTER PARKRÓL

KIEMELT FONTOSSÁGÚ TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

Az online reklámok világa szinte határtalan lehetőségeket kínál, de ezzel együtt új kihívásokat, veszélyeket is rejt. Vajon 

felkészültünk erre? Otthonosan mozgunk a digitális világban mi magunk annyira, hogy megvédjük a gyerekeinket? 

A BRAND TESTER edukációs missziója rengeteg családot, hazai internetes közösséget, szakmai szervezetet mozgat 

meg, nem csak a rendezvényen, hanem már a kampány során is. A rendezvény szakértői stábja közel 3000 hazai 

oktatási intézményhez juttatja el a BRAND TESTER edukációs programot reklám-, és internet tudatosság témájában. 

 A BRAND TESTER Parkban összefogjuk a legtöbb olyan kezdeményezést, amely a hiteles tájékoztatást szolgálja a 

témában.

ORSZÁGJÁRÓ EDUKÁCIÓS TURNÉ 

A BRAND TESTER országjáró 

kampányturnéja során 3 fővárosi és 7 

vidéki helyszínen tart általános iskolás 

gyerekeknek, szülőknek és 

pedagógusoknak interaktív előadást 

reklámtudatosság és internetbiztonság 

témában, valamint a BRAND TESTER 

rendezvény GYEREK Parkjának 

lehetőségeiről.  



MINDENT A BRAND TESTER PARKRÓL

VIP ÉLMÉNYJEGYEK 

A BRAND TESTER VIP Élményjegyekkel látogatható a rendezvény VIP szektora, ahol a látogatók olimpikon 

sportolókkal, hírességekkel, elismert szakemberekkel próbálhatnak ki egyes termékeket, szolgáltatásokat 

egyedülálló élményekkel gazdagodva. 

INTERAKTÍV KALANDOK AZ EGÉSZ CSALÁDNAK

Átlépve a BRAND TESTER Park kapuját, a látogatók megkapják a BRAND TESTER emblémát és igazi 

márkatesztelőkké válnak: egyetlen belépőjegyért 150 élménysziget termékeit és szolgáltatásait próbálhatják 

ki interaktív kalandokon keresztül, 10 különböző tematikájú szektorban. 

INNOVÁCIÓ ÉS HATÁRTALAN LEHETŐSÉGEK

Az élményszigetek lehetőségei között az Innováció szektorban  tesztelhetők a  legérdekesebb innovációk is, mint 

például a legokosabb okosórák, drónok, okospadlók, vagy hybrid autók. A BRAND TESTER Parkban a márkák 

tesztelhetők, a  tudás megszerezhető, a tájékoztatás tudatos. 



10 SZEKTOR 10.000 m²-en



SZPONZORÁCIÓS ELŐNYÖK

Csatlakozzon egy olyan szponzorációs közösséghez, amelynek tagjai 

felismerték az interaktív, személyes reklámok jelentőségét és hatását! 

Az elmúlt években rengeteg olyan piacvezető, inspiráló vállalattal, 

intézménnyel dolgoztunk együtt, mint a Samsung, Richter Gedeon Nyrt., 

Microsoft, Hell Energy, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Budapest 

Motors, Central Médiacsoport Zrt.  Számos további innovatív, 

felelősségtudatos cég, szervezet csatlakozott az "élő reklámok" 

koncepcióhoz,  hogy  rendezvényeinken hiteles közelségbe hozzák 

reklámjaikat, kipróbálhatóvá tegyék  vásárlóik számára termékeiket, 

szolgáltatásaikat. 

A BRAND TESTER Parkban megjelenő TOP 150 brand  a hagyományos, direkt reklámokon és CSR 

kommunikáción túl, valódi bizalmat épít.  A  helyszínen visszaigazolást kaphat a vásárlóitól,  valós 

interakcióba léphet a közönséggel. Szerethetőbb, megbízhatóbb, eredményesebb gazdasági 

körforgást generál, és részvételével bebizonyítja a vásárlóinak, hogy nem minden reklám félrevezető.





740.000 Ft + ÁFA

WWW.BRANDTESTER.HU


