
Spíler és a kézműves sörfőzdék 

Sörfőzdék vendéglátós szemmel 



Ki a Spíler? 
A Spíler olyan, mint fülig Jimmy csak jobb a 

helyesírása. Egy legenda, egy kicsit csibész, de nagyon 
kedves figura, csak nem szabad felidegesíteni. 

 
A Spíler vagány, de nem nagymenő. Kicsit csibész, de 

jó ember. Szereti az életet, éli az életet, de nem 
habzsolja azt. Tiszteli is a környezetét és védi is. A 

Spíler imádja a nőket, de tisztelettel bánik velük, igazi 
gavallér. A Spílert valójában Rejtő Jenő is megírta 
könyveiben, csak megbeszélte Jenő bával, hogy 

átnevezi, nehogy be tudják azonosítani. 
 



Egy igazi bulizós helyet hozunk létre, de nem 
klubot és nem discot. Izgalmas 

borválasztékkal rendelkezik, de nem borbár, 
komoly sörválaszték van, de nem söröző, 
komoly ételválasztékot mutatunk be, de 

nem étterem. 
 

A Spíler egy intézmény! 
 



 
 

„PROMISE TO PEOPLE  
AND KEEP  YOUR PROMISE” 

 
(James Branson) 



A Spíler egy olyan non-corporate márka,  
egy olyan életérzés, amely a helyi, lokális 

kezdeményezések támogatója.  
 

A legnagyobb magyar kézművessör 
választék nálunk található.  

 



Sörfogyasztási szokások 

 
 Szezonalitás 

 
 Lokális termékek térnyerése 

 
 Árérzékenység 

 
 
 



A Spíler sörkoncepciója 
 
 Borsodi  - Borsodi, Borsodi Bivaly, Borsodi 

Búza, Hoegaarden, Leffe, Staropramen, Becks, 
Stella, Belle Vue Kriek 

 Kézműves/manufakturális sörök 
◦ Békésszentandrási Sörfőzde 
◦ Bors Sörfőzde – Győrzámoly 
◦ Jászdózsai Sörfőzde 
◦ Rizmajer Sörfőzde – Csepel 
◦ Stari Sörfőzde – Tapolca 
◦ Hopfanatic Sörfőzde 
◦ Fóti Sörfőzde 

 



Miért ezek a sörfőzdék? 

 Nekünk is új dolog volt 
 

 Laikusként kezdtük a kézműves söröket 
 

 Emberi tényező 
 

 Izgalmas ízvilág 
 



Sörgyár vs. Sörfőzde 
 Nem versenytársaik egymásnak 

 
 1/3 kézműves és 2/3 sörgyári sör 

 
 Sztorit lehet mögé rakni 

 
 A sörfőző saját magát, személyiségét adja bele 

 
 „Élő” folyamat 

 
 Természetességi faktor 



A Spílerek kedvence 

 Köles 
 

 Békésszentandrási sörök 
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