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2020 év elején kaptunk megbízást a Hilltoptól kommunikációs stratégia elkészítésére. A velük 
való beszélgetések során a következő kihívásokat azonosítottuk: 

• A 30 éve működő borászat jó piaci pozícióval bír (mintegy 5 millió palackot ad el évente, 
jelentős export lábbal), de vásárlóközönsége öregszik, zömmel középkorúakból áll és a 
fiatalokat kevéssé tudja megszólítani.

• A legális korú fogyasztók megszólításában nagy a verseny: a kézműves sörök, long drinkek, 
és az aktuálisan trendi italok, mint a Tubi és az Aperol mellett próbálják a borászatok is elérni 
a huszonéveseket.

• A Hilltopnak otthont adó Neszmély különleges adottságokkal és komoly történelmi 
hagyományokkal bíró borvidék. A mikroklíma és a Hilltop által alkalmazott eljárás olyan 
illatosságot kölcsönöz az ott készült boroknak, ami sehol máshol nem jellemző az országban. 
Neszmély ismertsége mégis elenyésző Tokajhoz vagy a Balaton környéki borvidékekhez 
képest. 

• Magyarországon jelentős történelmi hagyományokkal bír a borkultúra, a fogyasztók 
ismeretei mégis erősen hiányosak és korlátosak a hazai borvidékekről és borokról.

KIHÍVÁS



Az aromakört a szakértő borkóstolásban már évtizedek óta használják az ízek és aromák 
felismeréséhez. 

Egy amerikai professzor, Dr. Ann C. Noble fejlesztette ki, aki kutatásai során arra lett figyelmes, 
hogy a képzetlen borfogyasztók számára nehézséget okoz, hogy kifejezzék, milyen aromákat 
éreznek a borban, ahogy az is, hogy az egyes tételeket íz- és illatjegyeik szerint 
összehasonlítsák. 

Noble professzor az aromakört így egyfajta segédeszközként alkotta meg: 

• kör alakú skálákon helyezte el a jellemző aromákat a gyümölcsöstől a fáson át a fűszeresig 
sokféle jegyet meghatározva, az aromákat pedig a könnyebb azonosíthatóság kedvéért 
színekkel is jelölte

• a körök elsődleges, másodlagos, de akár harmadlagos aromákat is leírhatnak, így segítenek 
lebontani az ízélményeket, és egyre komplexebben megfogalmazni a kóstolt tétel jellemző 
jegyeit
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Informatív és edukatív címkék

A Hilltop 2021-ben megújult címkéin is ezt az aromakört vezettük be egy letisztultabb, könnyen 
megjegyezhetőbb formában. A címkéken fellelhető aromatérképek segítenek a kezdő borfogyasztóknak 
is eligazodni a fajták, borok között, megkönnyítik számukra a választást. Ugyanakkor segít elsajátítani a 
kóstolás tudományát, irányt mutat, hogy mely ízeket, aromákat keressék a borban, mire figyeljenek 
illatolás és kortyolás közben.

A borászat borai nyolcfajta ízvilágon (egzotikus, virágos, növényes, parfümös, ásványos, piros 
gyümölcsös, csonthéjas és fehér gyümölcsös) keresztül mutatkoznak be a címkéken. Így minden tétel 
címkéjének mintázata és az adott aromakörhöz igazodva, a címke színe is más, egyedi. 

Az egyes tételekben érezhető ízek és illatok intenzitását az adott borra jellemzően a címkén szereplő 
aromatérkép kör alakú skálái mentén kirajzolódó színes forma mutatja meg. Az aromatérképet 
„leolvasva” a Hilltop borai között mindenki könnyedén megtalálja a maga kedvencét.

Az aromatérképek mozgalmassága köszön vissza a Hilltop új, dinamikus logójában, valamint minden 
vizuális elemen a névjegykártyáktól kezdve, a honlapon és kiadványokon át a rendezvényes 
megjelenésekig.
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A színek

A márka új, fiatalosabb külsőt is kapott. Az új arculatban a színek életre keltek. Előtérbe kerültek a harsány, 
vidám, divatos színek, melyek szinte megszólalnak a polcokon, felhívva minden fogyasztó figyelmét.

A címkék mellett megújultak a csavarzárak is, így adva a palackoknak egy modern, harmonikus megjelenést.

A hátcímke

A címke emellett számos információt tartalmaz. Azok, akik értéssel vagy csak kíváncsisággal megfordítják a 
borosüvegeket, a hátcímkén hasznos edukatív tartalmakat találnak. Egyszerű, ikonos jelölésekkel segíti a címke a 
fogyasztót a palack beltartalmára vonatkozó tudnivalókat illetően (illatintenzitást, jellemző ízjegyeket, az 
ajánlott ételpárosítást, a javasolt maximális mennyiséget stb.).

A szövegezés

Minden korty Hilltop bor egy igazi élmény. Már az is ezt sugallja, ha mindössze elolvassuk a borok leírásait. 
Ezekkel a rövid bemutatkozókkal is azt üzeni a borászat, hogy a Hilltop bor jóval több, mint egy alkoholos ital, 
szinte minden pohárhoz egyedi élmény társítható: egy pezsdítő kaland, egy nyáresti csevej a neszmélyi dűlőkön 
piknikezve, vagy a mindent átölelő naplemente langyos simogatása. De mindezt csak akkor élheted át igazán, ha 
engeded, hogy a zamatok elvarázsoljanak. Érezd+. 
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