


A Sörpingpong

 
 

ő

 A Sörpingpong (Beerpong) egy Amerikából induló, közkedvelt 
játék, amely hazánkban is egyre népszerűbb. A játék kiváló 

kikapcsolódást nyújt minden korosztály számára.



A sörpingpong

 
 

Ellentétben a többi kocsmai sporttal 
a sörpingpong közvetlen fogyasztást generál!

A sörpingpong eszközigénye kicsi; mindössze egy 
asztalra, műanyagpoharakra, pingponglabdákra és 
sörre (fröccsre, egyéb italra) van szükség hozzá.

A játékhoz mérkőzésenként legalább 2 liter sör 
szüksége.

Sörpingpong Amerikában fiatalok millióit mozgatja meg és hazánkban is egyre 
többen hódolnak neki a hét bármely napján. A sörpingpong nem csak azokat 

vonja be, akik játszanak, hanem valódi nézőközönséget is vonz.



A Magyar Sörpingpong Egyesület (M.S.E.) azért jött létre, hogy a 
Sörpingpong (Sörpong, BeerPong) játékot népszerűsítse Magyarországon, 

valamint szervezett keretek közé fogja. 

 A Magyar Sörpingpong Egyesület az egyetlen, Magyarországon 
működő szervezet, amely rendszeresen sörpingpong 

rendezvényeket bonyolít le. 

Az Egyesület emellett foglalkozik a játék 
vendéglátóegységekben való népszerűsítésével 
(sörpingpong asztalok lízingelése, kupák 
lebonyolítása), szervezi a Nemzeti Sörpingpong 
Ligát (NSL), valamint Merchandising 
tevékenységet is folytat.

Az M.S.E.

 
 



Pártolói tagság

 
 

Mit kap Ön:
 

● 1 db hivatalos MSE versenyasztal + plakát, 
szabályok, matricák, stb.

● Nő a fogyasztás! - Az egyre szélesebb körben 
elterjedő játék közvetlen fogyasztást generál.

● Nő az ismertsége! - Az MSE minden felületén 
megjelenést biztosítunk partnereink számára

● Sörpingpong verseny rendezési lehetőség 
(megfelelő hely esetén)

Próbálja ki 1 hónapig ingyen!



Pártolói tagság

 
 

1 hónapos ingyenes próbaidő
 

● A próbaidő után kölcsönös igény esetén a partneri 
szerződés 6 hónapra köttetik, havi 12.000 Ft-os áron (vagy 
előzetes megegyezéssel fogyasztásarányosan).

● További asztalok esetén kedvezmény jár

● Amennyiben a hely alkalmas rá, a partner az egyesülettel 
történő előzetes egyeztetést sörpingpong versenyt 
rendezhet

Ha az üzlet pang, a sörpingpong.
Ne habozzon, jelentkezzen MOST!



Megfelelő méretű hely esetén 
- 32 - 64 csapat → 80-150 fogyasztó vendég
- Reklám (Event promoció

- Online (weboldal, Facebook, Instagram) 
- Offline (plakát, szórólap)

- Játékhoz felhasznált sör ellenében
- Egyedi megegyezés alapján

Sörpingpong verseny rendezése

rendezveny@sorpingpong.hu



Partnerek

 
 

• Berliner Pub
• MASH
• H13
• Corvin Club
• Pont Club
• Rocky Sör és Borbár

Versenyhelyszínek
• H13
• Bercsényi Gödör
• R33
• Glob Royal
• TF Étterem
• Extra
• Közgarden
• Africafé
• Roller Club
• Iskola
• Fogas

Partnereink listája

http://sorpingpong.hu/sorpingpong-helyek/
http://sorpingpong.hu/sorpingpong-helyek/


  

Nagy Máté
+36 30/491 6002

nagy.mate@sorpingpong.hu

Marlok Róbert
+36 30/ 446 9576

marlok.robert@sorpingpong.hu

Kapcsolat, elérhetöség

http://www.sorpingpong.hu/
http://www.sorpingpong.hu/
http://www.sorpingpong.hu/
http://www.sorpingpong.hu
http://www.sorpingpong.hu
http://www.facebook.com/sorpingpong
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