
EFFIE® SLOVENIJA 2016: OBRAZEC ZA PRIJAVO IN PLAČILO  
Ta dokument je le preglednica zahtevanih podatkov, ki jih boste ob dejanski prijavi vnesli v spletni 

prijavni sistem. Ne izpolnjujte tega dokumenta. 
 

 

11..  AAVVTTOORRIIZZAACCIIJJAA  PPRRIIJJAAVVEE  

Naslov tržno-komunikacijske akcije  

 
V imenu agencije ali agencij  

 
in oglaševalca ali oglaševalcev  

 
1. Potrjujem, da so navedeni podatki v prijavnih obrazcih točni ter da izražajo dejanske cilje in 

dosežke prijavljene akcije. Potrjujem, da je tržno-komunikacijska akcija potekala tudi med 15. 
oktobrom 2014 in 15. oktobrom 2016. Prijavljena akcija nedvoumno in z argumenti dokazuje 
neposredno povezavo med tržnim komuniciranjem ter doseganjem in preseganjem zastavljenih 
komunikacijskih, marketinških in poslovnih ciljev. 

2. Seznanjen/a sem, da s prijavo akcije za nagrado Effie  Slovenija 2016 postanejo vsi oddani 
materiali last Slovenske oglaševalske zbornice (SOZ) in ne bodo vrnjeni prijavitelju. S prijavo akcije 
na SOZ in Effie nagrado prenašam pravico do  javne objave, reprodukcije in prikazovanja 
kreativnega gradiva, kratkega (do 90 besed dolgega) povzetka prijavljene akcije, izjave o 
učinkovitosti akcije (v največ 80 znakih) za izobraževalne namene in namene publicitete. Prijava 
vključuje dovoljenje, da prijavljeno delo postane del arhiva SOZ in Effie nagrade za raziskovalne 
namene, izjema so informacije in podatki, ki so posebej označeni s klavzulo o zaupnosti podatkov. 
S prijavo akcije dovoljujem objavo pisne prijave v zborniku, kot je označeno v dovoljenju za objavo 
pisne prijave v obrazcu spodaj. 

3. Jamčim, da sem/smo prijavitelj/i lastnik/i avtorskih pravic prijavljene tržno-komunikacijske akcije. 
4. Informacije, ki jih bom oddal/a, so dokončne in se ne bodo mogle spremeniti, tudi če se kasneje 

spremeni ime podjetja ali posameznik ni več zaposlen v določenem podjetju. Edine dovoljene 
spremembe bodo popravki zaradi napačnega črkovanja ali navedbe dodatnega podjetja ali osebe, 
če že ne izpolnjujem kvote dovoljenega števila navedb. Dovoljene spremembe bom sporočil/a 
najkasneje do 3. februarja 2017. 

5. Jamčim za navedbo vseh ključnih strateških in kreativnih partnerjev in posameznikov, ki so 
sodelovali pri prijavljeni akciji. 

6. Seznanjen/a sem s tem, da ima nagrada Effie Slovenija pravico zavrnitve prijave, če prijava krši 
razpisna pravila. 

7. Seznanjen/a sem s tem, da so vse s tekmo povezane odločitve nagrade Effie Slovenija dokončne in 
zavezujoče. 

 
DOVOLJENJE ZA OBJAVO PISNE PRIJAVE 
SOZ je dolžan javno objaviti naslove nagrajenih komunikacijskih akcij, imena nagrajenih podjetij in 

avtorjev nagrajenih akcij v sporočilih za medije, na spletni strani, v Zborniku in na zaključni prireditvi s 

podelitvijo nagrad. S prijavo akcije prijavitelj SOZ in Effie nagradi dovoli objavo pisne prijave ali njenih 

delov v zborniku v obsegu kot označeno (prosimo, označite): 

 objava pisne predstavitve akcije v celoti; 
 objava pisne predstavitve akcije z izjemo tistih delov, ki jih je prijavitelj posebej označil kot 

zaupne podatke, ki niso namenjeni objavi (V primeru, da polna prijava pisne predstavitve 
akcije vsebuje zaupne podatke, ki jih prijavitelj ne želi javno objaviti, se v obliki, slovnično 
primerni za objavo, oddata dve ločeni in končni verziji prijave pisne predstavitve akcije); 

 prepoved objave pisne predstavitve akcije. 
 

Ime in priimek:  Podjetje:  

 
Kraj in datum:  Podpis:  
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22..  PPOODDAATTKKII  OO  PPRRIIJJAAVVLLJJEENNII  AAKKCCIIJJII  

 
Naslov tržno-komunikacijske akcije  

 
Ime blagovne znamke izdelka ali storitve  

 
Vrsta izdelka/storitve  

 
Kratek povzetek akcije (v do 90 besedah opišite bistvo akcije in njene cilje ter navedite, kako so 
dokazani rezultati povezani s temi cilji). 
 

 
 

 
Izjava o učinkovitosti akcije (v največ 80 znakih predstavite uspeh vaše akcije). 
 

 
 

 
 
Title of the communication action  

 
Type of product/service  

 
Brand name of the product or service  

 
 
90 Word Case Summary (describe the essence of the campaign and its objectives and specify how the 
proven results are associated with these goals). 
 

 
 

 
Statement of Effectiveness (provide a snapshot of the effectiveness of your case in 80-character 
max). 
 

 
 

 
Prosimo, navedite eno (1) ključno kontaktno osebo za konkretno prijavo, ki jo bomo iz Effie pisarne 
kontaktirali v povezavi z vsemi vprašanji, obvestili in odločitvami o tej prijavljeni akciji. 
 
Ime in priimek ključne kontaktne osebe  

 
E-pošta ključne kontaktne osebe  

 
Kontaktna mobilna telefonska številka  
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KATEGORIJA 
Ustrezno označite! Posamezno akcijo lahko prijavite v le eno izdelčno ali storitveno kategorijo ter v 
več posebnih kategorijah (vendar le enkrat v isti kategoriji). Za vsako posamezno prijavo iste akcije v 
različnih kategorijah morate izpolniti ločeno prijavo (svetujemo vsebinsko prilagoditev pisne prijave 
glede na kategorijo v kateri prijavljate) in plačati prijavnino za vsako posamezno prijavo. 
 
IZDELČNE / STORITVENE KATEGORIJE 

A) Potrošni izdelki – hrana 
B) Potrošni izdelki – pijača 
C) Potrošni izdelki – avtomobilizem in tehnika 
D) Potrošni izdelki – drugo 
E) Storitve – telekomunikacije in IT 
F) Storitve – trgovine 
G) Storitve – drugo 
H) Javni sektor 

 
POSEBNE KATEGORIJE 

I) Korporativni ugled in aktivacija sponzorstev 
J) Družbeno dobro 
K) David vs. Goljat 
L) Medorganizacijski trgi (B2B) 
M) Inovacije, tehnologija in medijske ideje 
N) Dolgoročna učinkovitost 

 
 

33..  OOBBRRAAZZEECC  SSOODDEELLUUJJOOČČIIHH  PPOODDJJEETTIIJJ  IINN  PPOOSSAAMMEEZZNNIIKKOOVV  

Prosimo, da navedete vse glavne strateške in kreativne partnerje, ki so sodelovali v akciji. Navedete 

lahko do 8 podjetij in do 10 posameznikov. V obrazcu morate navesti vsaj enega oglaševalca in vsaj 

eno primarno agencijo (vodilna agencija, ki je največ prispevala pri tržno-komunikacijski akciji), 

oglaševalca sta lahko največ dva in primarni agenciji sta lahko največ dve.  

Na dveh kipcih na nagrajeno akcijo bosta vgravirana naziva oglaševalca in primarne agencije oz. 

oglaševalcev in primarnih agencij. Vsa sodelujoča podjetja in posamezniki, ki bodo navedeni v 

obrazcu za prijavo, bodo navedeni na projekciji zaključne prireditve s podelitvijo nagrad, na diplomah 

(z izjemo posameznikov, ki lahko pridobijo potrdilo o sodelovanju pri nagrajeni akciji) in v Zborniku 

finalistov Effie 2016. Na zaključni prireditvi s podelitvijo nagrad bosta za nagrajeno akcijo na oder 

povabljena po en predstavnik oglaševalca in en predstavnik primarne agencije oz. dva predstavnika 

oglaševalce in dva predstavnika primarnih agencij, če bosta v tem obrazcu navedeni dve primarni 

agenciji in dva oglaševalca.  

Vnesene podatke bomo uporabili za namene javne objave (v sporočilih za medije, na spletni strani, v 

zborniku, na zaključni podelitvi nagrad, diplomah, Effie Effectiveness Index-u itd.) na način, kot jih 

boste navedli v obrazcu. Pri izpolnjevanju obrazca sodelujočih podjetij in posameznikov vas prosimo, 

da se prepričate o pravilnosti zapisa imen podjetij in posameznikov ter njihovih službenih nazivov. 

Informacije, ki jih boste oddali, so dokončne in se ne bodo mogle spremeniti. 
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Naslov tržno-komunikacijske akcije  

 

SODELUJOČA PODJETJA 
 
1. Podatki o oglaševalcu (obvezno) 
Naziv naročnika  Ime in priimek osebe, odgovorne za projekt  

Naslov  Naziv  

Poštna št. in kraj  Telefon  

Mreža oglaševalca  Faks  

Spletno mesto oglaševalca  E-pošta  

 
2. Podatki o oglaševalcu  (opcijsko) 
Naziv naročnika  Ime in priimek osebe, odgovorne za projekt  

Naslov  Naziv  

Poštna št. in kraj  Telefon  

Mreža oglaševalca  Faks  

Spletno mesto oglaševalca  E-pošta  

 
3. Podatki o primarni agenciji (obvezno) 
Naziv agencije  Ime in priimek osebe, odgovorne za projekt  

Naslov  Naziv  

Poštna št. in kraj  Telefon  

Agencijska mreža  Faks  

Holding  E-pošta  

Spletno mesto agencije    

 
4. Podatki o primarni agenciji (opcijsko) 
Naziv agencije  Ime in priimek osebe, odgovorne za projekt  

Naslov  Naziv  

Poštna št. in kraj  Telefon  

Agencijska mreža  Faks  

Holding  E-pošta  

Spletno mesto agencije    

 
5. Podatki o sodelujoči agenciji/partnerju (opcijsko) 
Naziv agencije/partnerja  Ime in priimek osebe, odgovorne za projekt  

Naslov  Naziv  

Poštna št. in kraj  Telefon  

Agencijska mreža  Faks  

Holding  E-pošta  

Spletno mesto  Vloga partnerja pri akciji  

 
6. Podatki o sodelujoči agenciji/partnerju (opcijsko) 
Naziv agencije/partnerja  Ime in priimek osebe, odgovorne za projekt  

Naslov  Naziv  

Poštna št. in kraj  Telefon  

Agencijska mreža  Faks  
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Holding  E-pošta  

Spletno mesto  Vloga partnerja pri akciji  

 
7. Podatki o sodelujoči agenciji/partnerju (opcijsko) 
Naziv agencije/partnerja  Ime in priimek osebe, odgovorne za projekt  

Naslov  Naziv  

Poštna št. in kraj  Telefon  

Agencijska mreža  Faks  

Holding  E-pošta  

Spletno mesto  Vloga partnerja pri akciji  

 
8. Podatki o sodelujoči agenciji/partnerju (opcijsko) 
Naziv agencije/partnerja  Ime in priimek osebe, odgovorne za projekt  

Naslov  Naziv  

Poštna št. in kraj  Telefon  

Agencijska mreža  Faks  

Holding  E-pošta  

Spletno mesto  Vloga partnerja pri akciji  

 
 
INDIVIDUALNA PRIZNANJA IN ZASLUGE 
 
1.  

 
Ime in priimek  E-naslov posameznika  

Naziv  Kontaktna tel. št. posameznika  

Podjetje  

Vloga posameznika pri akciji 
(npr.: kreativni direktor, strateg, direktor 
projekta …)  

 
2. 

 
Ime in priimek  E-naslov posameznika  

Naziv  Kontaktna tel. št. posameznika  

Podjetje  

Vloga posameznika pri akciji 
(npr.: kreativni direktor, strateg, direktor 
projekta …)  

 
3. 

 
Ime in priimek  E-naslov posameznika  

Naziv  Kontaktna tel. št. posameznika  

Podjetje  

Vloga posameznika pri akciji 
(npr.: kreativni direktor, strateg, direktor 
projekta …)  

 
4. 

 
Ime in priimek  E-naslov posameznika  

Naziv  Kontaktna tel. št. posameznika  

Podjetje  Vloga posameznika pri akciji  
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(npr.: kreativni direktor, strateg, direktor 
projekta …) 

 
5. 

 
Ime in priimek  E-naslov posameznika  

Naziv  Kontaktna tel. št. posameznika  

Podjetje  

Vloga posameznika pri akciji 
(npr.: kreativni direktor, strateg, direktor 
projekta …)  

 
6. 

 
Ime in priimek  E-naslov posameznika  

Naziv  Kontaktna tel. št. posameznika  

Podjetje  

Vloga posameznika pri akciji 
(npr.: kreativni direktor, strateg, direktor 
projekta …)  

 
7. 

 
Ime in priimek  E-naslov posameznika  

Naziv  Kontaktna tel. št. posameznika  

Podjetje  

Vloga posameznika pri akciji 
(npr.: kreativni direktor, strateg, direktor 
projekta …)  

 
8. 

 
Ime in priimek  E-naslov posameznika  

Naziv  Kontaktna tel. št. posameznika  

Podjetje  

Vloga posameznika pri akciji 
(npr.: kreativni direktor, strateg, direktor 
projekta …)  

 
9. 

 
Ime in priimek  E-naslov posameznika  

Naziv  Kontaktna tel. št. posameznika  

Podjetje  

Vloga posameznika pri akciji 
(npr.: kreativni direktor, strateg, direktor 
projekta …)  

 
10. 

 
Ime in priimek  E-naslov posameznika  

Naziv  Kontaktna tel. št. posameznika  

Podjetje  

Vloga posameznika pri akciji 
(npr.: kreativni direktor, strateg, direktor 
projekta …)  
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44..  OOBBRRAAZZEECC  ZZAA  PPLLAAČČIILLOO  
 
Naslov tržno-komunikacijske akcije  

Plačnik (polni naziv podjetja)  

Ident. št. za DDV  

Znesek  

Podpis  

Datum  

 
Če si naročnik in agencije delijo stroške, vpišite še spodnje podatke. 
 
Plačnik (polni naziv podjetja)  

Ident. št. za DDV  

Znesek  

Podpis  

Datum  

 
Če pri plačilu sodeluje več partnerjev, dodajate podatke na enak način kot zgoraj. 
 
Višina prijavnine za posamezno akcijo je odvisna od datuma prijave akcije: 

 440 EUR + DDV, če akcijo prijavite do vključno 11. novembra 2016, 
 550 EUR + DDV, če akcijo prijavite med 12. in vključno 25. novembrom 2016 
 660 EUR + DDV, če akcijo prijavite med 26. novembrom in vključno 5. decembrom 2016 
 Peta prijava istega prijavitelja je brezplačna. 
 Za vsako prijavo novega prijavitelja (bodisi primarna agencija ali oglaševalec), priznavamo 20-

odstotni popust. 
 
Po evidentirani prijavi vam bomo izstavili račun, prijavnino pa nakažite na transakcijski račun 
Slovenske oglaševalske zbornice: NLB d. d., 02010-0053715074, sklic na 82016.  
 
Popolno prijavo naložite v spletni prijavni sistem najkasneje do vključno 5. decembra 2016. 
 
* S podpisom tega obrazca se strinjam, da lahko Slovenska oglaševalska zbornica, Letališka cesta 35, 
1000 Ljubljana (v nadaljevanju: SOZ), ki jo zastopa direktorica Mojca Briščik, obdeluje vse moje 
osebne podatke, ki se zbirajo s to izjavo za namen analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov in 
obveščanja o vseh dogodkih, ki jih organizira SOZ. Osebne podatke, ki jih pridobi na ta način, lahko 
obdeluje 5 let.  
Vsak posameznik lahko kadarkoli pisno od SOZ zahteva, da trajno ali začasno preneha obdelovati 
njegove osebne podatke za namene, ki izhajajo iz gornjega odstavka. SOZ je dolžan v 15 dneh 
preprečiti uporabo osebnih podatkov za namene iz gornjega odstavka ter o tem v nadaljnjih 5 dneh 
obvestiti posameznika, ki je to zahteval. 
 
 
 


