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Podeljene nagrade za najbolj učinkovite 
tržno-komunikacijske akcije
Na zaključni prireditvi s podelitvijo nagrad je izmed 15 finalistov 10 akcij prejelo prestižno priznanje Effie Slovenija 2016. Podeljeni sta bili dve zlati, tri srebrna in pet 
bronastih. Poleg posebne nagrade za uporabo raziskav, ki jo je prejela Mlekarna Celeia, so bili podeljeni tudi nazivi za najbolj učinkovito agencijo, blagovno znamko 
in oglaševalca leta 2016 po metodologiji Effie Effectiveness Index. Slavnostna podelitev prestižnih in najbolj zaželenih nagrad na področju učinkovitega tržnega 
komuniciranja v Sloveniji je bila v Portorožu 6. aprila 2017, na prvi večer 26. Slovenskega oglaševalskega festivala. S tem se je zaključila že 8. izvedba Effie Slovenija.

Mag. Mojca Avšič, predsednica Effie 
Slovenija 2016, direktorica raziskav in 
razvoja v strateškem poslovnem področju 
Delikatesni namazi, Droga Kolinska/
Atlantic Grupa:
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UČINKOVITOST ŽANJE USPEH

Osnovno poslanstvo Effie je spodbujanje strokovnosti, odličnosti in učinkovitosti tržnih 
komunikacij za doseganje komunikacijskih, marketinških in poslovnih ciljev. Effie pre-
poznava in nagrajuje najpomembnejše dosežke v tržnem komuniciranju, torej ideje, ki 
resnično delujejo. Prejeta nagrada je dokaz, da so bile aktivnosti tržnega komuniciranja 
učinkovite in so vplivale na postavljene komunikacijske, marketinške in poslovne cilje 
podjetja. In ravno zaradi tega je nagrada Effie po rezultatih Medianine raziskave iz leta 
2014 tudi najbolj zaželena med slovenskimi marketingarji. 

Mojca Pesendorfer, strokovna direktorica 
Effie Slovenija 2016, vodja marketinga 
v strateškem poslovnem področju 
Delikatesni namazi, Droga Kolinska/
Atlantic Grupa:

»Ob zaključku Effie Slovenija 2016 bi se 
želela iskreno zahvaliti vsem, ki so prispe-
vali k uspešni podelitvi nagrad Effie: prija-
viteljem akcij, ki dokazujejo, da Effie osta-
ja zaželena nagrada za slovenske marke-
tingarje, partnerjem, ki se zavedajo, da s 
sodelovanjem pomembno prispevajo k 
širjenju znanja, strokovnosti, odličnosti 
in učinkovitosti v tržnem komuniciranju. 
Seveda ne bi šlo tudi brez strokovnih pre-
davateljev in soustvarjalcev dogodkov, ki 
prav tako pomembno prispevajo k širje-
nju znanja in zavedanja o pomenu nagrad 
Effie. Začenja se novo obdobje Effie. Že-
lim vam veliko navdihujočih in dokazano 
učinkovitih zgodb!«

»Effie že 15 let izpostavlja najboljše pra-
kse učinkovitega tržnega komuniciranja 
ter nas motivira in izobražuje o tem, na 
kakšen način si lahko marketing in tržne 
komunikacije zgradijo ne samo vedno ve-
čjo, ampak pogosteje tudi ključno vlogo 
pri doseganju dobičkonosnega poslova-
nja podjetij. Letošnji nagrajenci dokazuje-
jo prav to – dokazujejo izjemno vrednost 
marketinških investicij in ključen pomen 
poslovne funkcije marketinga, dokazujejo 
talent, iznajdljivost in pronicljivost. Na-
grajenci so tako ustvarili izredne primere 
dobre prakse, ki nam dajejo obilico moti-
vacije in navdiha pri ustvarjanju učinkovi-
tih projektov. Želim vam veliko uspeha pri 
ustvarjanju novih uspešnih zgodb!«

Zlati nagradi Effie Slovenija 2016: 

 Akcija 15 let Dobre strani kruha: Droga Kolinska, d. d. / Atlantic Grupa in agen-
cija PUBLICIS ONE Slovenia, v sodelovanju z agencijami Luna\TBWA, Media 
Publikum in Agencija 101.

 »Kako postati ena izmed najmočnejših znamk v regiji? Ta prijava definitivno daje 
odgovor na to vprašanje in postavlja primer dobre prakse, iz katerega se lahko vsi 
veliko naučimo. Sledimo lahko konsistentni 15-letni marketinški aktivnosti, ki zelo 
dobro razdeli življenje blagovne znamke na tri obdobja in njim lastne cilje. Da nav-
kljub izjemnim uspehom v določenem obdobju rasti znamke preideš v fazo strate-
gije in narediš korenite spremembe, terja veliko poguma. In Argeta je znamka, ki ji 
je uspelo, da v 15 letih ni nikoli prehitevala in nikoli zamujala. Izzivi, s katerimi se 
spopada v posameznem obdobju, so jasno razloženi in znamka je v vsakem obdo-
bju našla prave strateške odgovore ter dosegala izredno rast,« je v utemeljitvi žirije 
na zaključni prireditvi povedala Eva Aljančič, predsednica žirije Effie Slovenija 2016 
in izvršna direktorica podjetja Ventocom Slovenija.

 
•	 Prenova	 in	pomladitev	blagovne	znamke	Donat	Mg:	Droga	Kolinska,	d.	d.	 /	

Atlantic Grupa ter agenciji Pristop in Renderspace, v sodelovanju z Agencijo 
101 in Valicon.

 »Da se nečesa ne da, je na žalost stavek, ki se prepogosto sliši v poslovnem svetu. 
Donat Mg je popolno nasprotje tega. V trenutku, ko je imela znamka najvišjo pro-
dajo v zgodovini, si je postavila nove cilje, močno razširila priložnosti uporabe in 
nagovorila nove ciljne skupine. Znamka dokazuje, da se da ohranjevati doseženo v 
eni ciljni skupini in hkrati izredno učinkovito nagovoriti tudi popolnoma drugačne 
ciljne skupine, z drugimi ali celo nasprotnimi potrebami, preferencami in željami. 
Dolgoročna aktivnost, s cilji, skladnimi s strateškimi izzivi; kreativna strategija je iz-
virna, odlično izvedena in prilagojena ciljnim skupinam, ki jih je akcija nagovarjala. 
S tem je ustvarjalcem uspelo močno preseči že tako ambiciozno postavljene cilje,« 
je za omenjeno akcijo dodala Eva Aljančič.

Srebrne nagrade Effie Slovenija 2016:

•	 Dobro	 je	 imeti	 košček	narave	doma/s	 seboj:	Hofer	 trgovina	 in	 agenciji	 PUBLICIS	
ONE	Slovenia	in	PUBLICIS	ONE	MEDIA	Slovenia.

•	 FerFud	 –	 Fini	 grižljaji	 po	 fer	 ceni:	 Hofer	 trgovina	 in	 agencija	 PUBLICIS	 ONE	
Slovenia.

•	 Lansiranje	 in	 komunikacija	mlečnih	namazov	Zelene	Doline:	Mlekarna	Celeia	 ter	
agenciji Pristop in Pristop Media v sodelovanju z agencijo Aragon.

Bronaste nagrade Effie Slovenija 2016:

•	 Laško	DVOBOJ:	Pivovarna	Laško	Union,	d.	d.,	in	agencija	Luna\TBWA	v	sodelovanju	
z agencijo Media Publikum.

•	 Z.	E.	TAXI:	Renault	Nissan	Slovenija	in	agencija	PUBLICIS	ONE	Slovenia	v	sodelovanju	
z	agencijami	Mediodrom,	FABulatorij	in	OMD.

•	 Rojstvo	kruha:	Hofer	trgovina	in	agenciji	PUBLICIS	ONE	Slovenia	in	PUBLICIS	ONE	
MEDIA Slovenia.

•	 Botrstvo	–	vrnimo	prihodnost	otrokom:	Zveza	prijateljev	mladine	Ljubljana	Moste-
Polje	 v	 sodelovanju	 z	 agencijo	 Pristop	 in	medijskim	partnerjem	Valom	202,	 RTV	
Slovenija. 

•	 Živim	lajf	–	Svet	skozi	Zlatkove	oči:	Nova	KBM,	d.	d.,	ter	agencija	Pristop	v	sodelovanju	
z	agencijama	Pristop	Media	in	Renderspace.

Effie Slovenija je že tretjič podelil priznanje tudi najbolj učinkovitemu oglaševalcu, 
agenciji in blagovni znamki po metodologiji Effie Effectiveness Index (EEI):
•	 Najbolj	učinkovit	oglaševalec	v	letu	2016	po	metodologiji	EEI	je	postala	Droga	

Kolinska, d. d. / Atlantic Grupa.
•	 Najbolj	učinkovita	agencija	v	letu	2016	po	metodologiji	EEI	je	PUBLICIS	ONE	

Slovenia.
•	 Naziv	najbolj	učinkovite	blagovne	znamke	v	letu	2016	po	metodologiji	EEI	si	

delita Argeta in Hofer.

Iskrene	čestitke	vsem	nagrajencem!
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Nagrajenci Effie Slovenija 2016

Najbolj učinkovita agencija v 
letu 2016 po metodologiji EEI je 
PUBLICIS ONE Slovenia.

Najbolj učinkovit oglaševalec v letu 2016 
po metodologiji EEI je postala Droga 

Kolinska, d. d. / Atlantic Grupa.

Naziv najbolj učinkovite 
blagovne znamke v letu 2016 
po metodologiji EEI je prejela 
Argeta.

Naziv najbolj učinkovite 
blagovne znamke v letu 2016 
po metodologiji EEI je prejel 
tudi Hofer.

Prejemniki zlate nagrade  
Effie za akcijo 15 let Dobre 
strani kruha.

Prejemniki zlate nagrade Effie 
za akcijo Prenova in pomladitev 
blagovne znamke Donat Mg.

Agencija	Luna\TBWA	že	več	let	podpira	
Effie	tako,	da	skrbi	za	celostno	grafično	
podobo	 celotne	 izvedbe,	 kar	 vključuje	
vse	od	najmanjših	grafik	do	vabil,	zbor-
nika, sodelujejo pa tudi pri oblikovanju 
diplom in kipcev. O pomenu nagrad Ef-
fie	 smo	 povprašali	 direktorico	 skupine	
Luna\TBWA,	Dali	Bungič.	
»Effie je za oglaševalce in agencije po-
membno tekmovanje, saj potrjuje in na-
grajuje tisto, kar je marsikomu še vedno 
treba pojasnjevati: da dobro zasnovane 

marketinške in komunikacijske aktivnosti 
prinašajo konkretne in merljive rezultate. 
Effie spodbuja sistematičen in strokoven 
pristop k tržnim komunikacijam, saj zah-
teva doseganje ambicioznih ciljev, tako v 
»mehkih« kategorijah, kot je percepcija bla-
govnih znamk, kot s poslovnimi rezultati, s 
povečanjem prodaje izdelkov in storitev. 
Praktični primeri, ki sestavljajo listo finali-
stov, so zato lahko tudi dobro učno gradivo 
za vsa podjetja in marketinške oddelke v 
njih, ki si želijo marketing in komunikacije 
uporabiti uspešneje in bolj učinkovito.
Effie hkrati tudi pomaga razbijati strah 
in predsodke, ki jih včasih vzbujajo manj 
običajne in zato bolj izvirne, presenetljive 
in ustvarjalne komunikacijske kampanje. 
Najboljši dokaz za učinkovitost kreativne-
ga pristopa k ustvarjanju komunikacij je 
ravno naša akcija Laško Dvoboj, ki je bila 
dobro sprejeta v široki javnosti, prejela je 
vrsto domačih in mednarodnih kreativnih 
nagrad, nagrada Effie pa je potrdila tudi 
njeno visoko učinkovitost.«

Effie potrjuje tisto, kar je marsikomu 
še vedno treba pojasnjevati

Dali Bungič, direktorica skupine Luna\TBWA


