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NAGRAJUJE IDEJE, KI DELUJEJO ® 

dobrodošli 

 

Veseli nas, da vas lahko povabimo k sodelovanju v nov sklop tekmovanja Effie® Slovenija 2020. Jubilejni je, deseti, in 

skupaj praznujemo že dvajseto leto najbolj eminentne nagrade za učinkovito in uspešno tržno komuniciranje.  

 
V jubilejnem letu 2020 vsi mi v naši stroki delujemo v novih, drugačnih in težjih razmerah, ki niso primerljive z 

ničimer doslej. Zaradi zahtevnosti časa smo se odločili, da bomo podaljšali razpisno obdobje za skoraj celo leto. V 

letošnje tekmovanje Effie Slovenija 2020 lahko prijavite uspešne in učinkovite kampanje, ki ste jih izvedli kadarkoli 
med 1. oktobrom 2018 in bodo nagovarjale vaše ciljne skupine vse do 30. junija 2021. 

 

Ne glede na podaljšanje časovnice kampanj, Effie Slovenija ostaja v svojem primarnem smotru enak, kot je bil doslej. 
Naše skupno poslanstvo je, da vodimo, navdihujemo in spodbujamo odlične tržno-komunikacijske prakse, ki so 

učinkovite in uspešne. Zato se želimo pokloniti vsem vam, ki tako delujete. Nagradili bomo vse, spoštovani 

oglaševalci, drage agencije in drugi partnerji v procesu gradnje učinkovitih in uspešnih oznamčenih kampanj, ki boste 
najbolje predstavili in dokazali učinkovitost in uspešnost vaših kampanj. 

 

Skupaj z vsemi vami želimo prispevati k razvoju znanja, pristopov in metodologij, ki delajo našo dejavnost še bolj 

učinkovito in skrbijo, da bodo znamke, ki jih soupravljamo, še bolj prodorne in uspešne v razmerah, ki jih uokvirjajo 
neprestane spremembe, izjemen razvoj in stalno prilagajanje novim razmeram na trgih, kjer so aktivne naše tržne 

znamke. Ekipa Effie Slovenija 2020 stremi k temu, da nagradi najbolj učinkovite in uspešne, jih predstavi širši 

javnosti, s tem pa omogoči vsem, ki se ukvarjamo s tržnimi komunikacijami, da med nami deljeno znanje in 
spoznanja omogočijo napredek in nov zagon. 

 

Zaradi sprememb, ki pred vse nas ves čas postavljajo nove tržno-komunikacijske in tudi marketinške izzive in jih vsi 
vi uspešno premagujete, smo v naš jubilejni Effie dodali nekaj novih kategorij. Prepričani smo, da nove kategorije 

našo pozornost usmerjajo tudi na poslovne ideje, ki neposredno nagovarjajo zagonska in tehnološka podjetja ter vrsto 

novih podjetniških ekip, ki se osredotočajo na nova partnerstva, nove tržno-komunikacijske koncepte, na nove trende 
in na sveže oglaševalske pristope.  

 

NOVE KATEGORIJE EFFIE SLOVENIJA 2020 
 
N) NOVO: David proti Goljatu 

O) NOVO: Fokus na mlade 

P) NOVO: E-trgovanje 

R) NOVO: Odziv za obstanek 

 
Zavedamo se, da si vsi prijavitelji želite svojo zgodbo povedati kar se da dobro in učinkovito, in pri tem bi vam radi 

pomagali. Na voljo je kar nekaj virov: ta Razpis za nagrado Effie Slovenija, Priporočila za učinkovito prijavo, Zborniki 

finalistov Effie iz preteklih izvedb in poročila žirije o vaših preteklih prijavah. Čeprav je slednje le skupek posameznih 

mnenj žirantov k posameznim sekcijam prijave, toplo priporočamo, da hkrati ob prijavi dela naročite tudi poročilo 
žirije, ki vam bo koristilo tako pri pisanju prijav za naslednje tekme kot tudi pri izboljšanju vaših tržno-

komunikacijskih aktivnosti. 

 
Naše nesporno vodilo je, da je pomembno promovirati naše uspehe, naša znanja deliti in se iz njih učiti. Tudi tako, da 

v nov jutri tečemo z upoštevanjem vsega novega in drugačnega, obenem pa še naprej in vedno znova zagotavljamo 

merila uspešnosti in izpostavljamo dokazane primere uspešnih praks. 
   

Veselimo se vaših prijavljenih kampanj, ponovnih srečanj na Effie dnevih ter na Zaključni prireditvi s podelitvijo 

nagrad. 
  

Srečno v tekmi Effie Slovenija ter seveda zdravo, uspešno in učinkovito pri vašem vsakdanjem delu.  

 

 
Prijazen pozdrav, 

 

SOZ in ekipa Effie Slovenija 2020 
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ključne informacije       roki in cenik 
 

 

ROKI IN CENIK 
 

ROK ZA PRIJAVO DATUM PRIJAVNINA 

zgodnji rok 6. avgust 2021 390,00 € + DDV 

rok 27. avgust 2021 650,00 € + DDV 

zadnji rok 15. september 2021 790,00 € + DDV 

 

Višina prijavnine za posamezno kampanjo je odvisna od datuma njene prijave. Kot datum prijave kampanje se šteje 

trenutek, ko so vsi obvezni elementi prijave oddani v prijavnem sistemu in je prijava potrjena s klikom na gumb 

»zaključi prijavo«. Prijavitelji ne morejo oddati nepopolne prijave. Roki za prijavo in višine prijavnine se zaključijo ob 

polnoči posameznega dne. 

 

Po evidentirani prijavi vam bomo izstavili račun. Transakcijski račun Slovenske oglaševalske zbornice: NLB d. d., 

02010-0053715074, sklic na 102021. Prijavnina mora biti poravnana do datuma valute na računu. 
 

 

VRAČILA IN UMIK PRIJAVE 
 
Če želite prijavitelji že oddano prijavo umakniti iz tekme Effie Slovenija, morate najkasneje do 15. 9. 2021 poslati 

pisno prošnjo na info@effie.si. O ugoditvi posamezne prošnje se bo dokončno odločila Tekmovalna komisija. Kljub 

morebitnemu umiku na željo prijavitelja ali izločitvi prijave s strani Tekmovalne komisije zaradi kršenja razpisnih 

pravil, vračilo prijavnine ni možno.  
 

 

UGODNOSTI 
  

 Na vsako prijavljeno kampanjo v kategoriji »Družbeno dobro« prijavitelju priznavamo 50-odstotni popust. 

 Na vsako prijavljeno kampanjo v kategoriji »David proti Goljatu« prijavitelju priznavamo 30-odstotni popust. 

 Prijaviteljem omogočamo brezplačno prijavo vsake pete kampanje. 

 
 

POROČILA ŽIRIJE 
 

Za vsako prijavljeno kampanjo posamezni član žirije poda tudi pisno obrazložitev svoje ocene kampanje. Poročilo, ki 
je skupek posameznih mnenj o prednostih in slabostih posamezne kampanje, je lahko odlično vodilo za prijavitelja pri 

vseh bodočih prijavah, ter tudi napotek oglaševalcu in agenciji pri pripravi prihodnjih tržno-komunikacijskih strategij. 

Poročila posameznih članov žirije bo zbrala in uredila Tekmovalna komisija skupaj s predsednikom žirije Effie Slovenija 
2020. 

 

Prijavitelji imate možnost naročiti poročilo žirije za svoje prijavljene kampanje po ceni 150 EUR + DDV. Poročila bodo 
na voljo po Zaključni prireditvi aktualne izvedbe Effie Slovenija, najkasneje marca 2022. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:info@effie.si
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ključne informacije       pogoji za sodelovanje 
 

 

RAZPISNI POGOJI 
 

 Za nagrado Effie Slovenija se lahko poteguje vsaka ideja in komunikacijska kampanja za znamko, ki s svojim 
strateškim konceptom nagovarja določeno ciljno skupino (ne glede na dolžino trajanja, višino proračuna, število 

uporabljenih tržno-komunikacijskih kanalov ali njihovo kombinacijo), za katero obstajajo empirično dokazljivi 

rezultati učinkovitosti in uspešnosti. Effie nagrajuje ideje, ki delujejo! Podrobno morate opisati "zakaj" in 

predložiti dokaze, da je vaša kampanja dosegla izjemne rezultate. 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 *Na komunikacijskih kanalih so lahko potekale že pred začetnim datumom ali tudi v času po zaključnem datumu 
razpisnega obdobja, vendar mora veljati, da so potekale tudi kadarkoli v razpisnem obdobju. Ključno je, da ima 

prijavitelj podatke, ki dokazujejo učinkovitost in uspešnost kampanje za razpisno obdobje. Pomembno je, da v 
prijavi predstavite kontekst, podatke in rezultate pred razpisnim obdobjem kot referenco žiriji, da bo bolje 

razumela pomen vaših ciljev in rezultatov. Kljub temu pa mora vaša prijava temeljiti na rezultatih za razpisno 

obdobje in ne sme vsebovati rezultatov po 30. juniju 2021. 

 

 Pogoj za prijavo kampanje v kategorijo »Dolgoročna učinkovitost in uspešnost« je, da izkazuje dolgoročno 

učinkovitost in uspešnost v obdobju 3 ali več let. 
 

 Svoje tržno-komunikacijske kampanje lahko prijavijo agencije in oglaševalci iz Slovenije ali tujine, pod pogojem, 

da je kampanja potekala (tudi) v Republiki Sloveniji. Prijavljene kampanje so lahko potekale hkrati na tujih trgih, 
vendar v prijavi za slovensko nagrado Effie velja samo tisti del kampanje, ki je potekal v Republiki Sloveniji, vsi 

predstavljeni rezultati pa se morajo nanašati izključno na območje Republike Slovenije. 

 

 Za kvalifikacijo na tekmovanje morajo biti vsi predstavljeni dokazi o učinkovitosti in uspešnosti kampanje 

opremljeni z virom raziskave oz. ustreznimi referencami. Vir so lahko podatki oglaševalca, agencijske raziskave, 
raziskave raziskovalnih ustanov ali drugi podatki iz veljavnih in priznanih virov. Dela, ki ne bodo navedla ustreznih 

virov, bodo izločena iz ocenjevanja. 

 

 Poskusne oziroma testne kampanje ne morejo sodelovati v tekmi Effie Slovenija. 

 

 POSEBNE OKOLIŠČINE: Če ste kampanjo LANSIRALI septembra 2018 ali ZAKLJUČILI julija 2021, smete te 
podatke in kreativno gradivo izjemoma vključiti v vašo prijavo, da jih žirija upošteva kot del razpisnega obdobja. 

Podatki iz omenjenega obdobja bodo upoštevani le, če je kampanja potekala tudi v razpisnem obdobju (1. 10. 
2018 – 30.  6. 2021). 

  

Za nagrado Effie Slovenija 2020 lahko prijavite tržno-komunikacijske 

kampanje, ki so potekale v Sloveniji kadarkoli med 1. oktobrom 2018 in 30. 

junijem 2021*, v kategoriji “Dolgoročna učinkovitost in uspešnost” pa vsaj 

med 30. junijem 2018 in 30. junijem 2021. Razpisno obdobje je izjemoma 

podaljšano zaradi posebnih razmer v Sloveniji in svetu. 
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ključne informacije       pogoji za sodelovanje 
 

 

PONOVNA PRIJAVA V PRETEKLOSTI NAGRAJENE KAMPANJE  

 
 Prijavitelji lahko ponovno prijavijo kampanje, ki so že bile prijavljene za predhodne nagrade Effie, če so 

komunikacijske dejavnosti v okviru teh kampanj potekale tudi med razpisanim obdobjem razpisa za Effie 

Slovenija 2020 in ima prijavitelj na razpolago podatke, s katerimi dokazuje učinkovitost kampanje v tekočem 
razpisnem obdobju.  

 

 Zlati nagrajenci Effie Slovenija 2018 lahko ponovno sodelujete le v tistih kategorijah, v katerih niste osvojili 
zlate nagrade Effie Slovenija 2018, za ostale nagrajence (srebrne, bronaste in finaliste ter vse nagrajence 

starejših izvedb od vključno 2016 nazaj) te omejitve ni.   

 Opomba: Če bi želeli v isto kategorijo, v kateri ste v Effie Slovenija 2018 prejeli zlato nagrado, 

prijaviti kakšno drugo kampanjo iste znamke, to lahko storite, vendar nas v tem primeru o vaši 
nameri predhodno obvestite na info@effie.si, da bomo v Tekmovalni komisiji ocenili, ali gre 

dejansko za drugo kampanjo. 

 
 Pretekli zlati nagrajenci v kategoriji »Dolgoročna učinkovitost in uspešnost« se smejo v to isto kategorijo 

ponovno prijaviti šele po 3 letih. V kategorijo »Dolgoročna učinkovitost in uspešnost« izvedbe Effie Slovenija 

2020 se lahko prijavijo zlati nagrajenci te kategorije iz izvedbe Effie Slovenija 2016 ali starejše, za ostale 
nagrajence v kategoriji te omejitve ni. 

 
 

PRIJAVA ISTE KAMPANJE V VEČ KATEGORIJAH 
 

Posamezno kampanjo lahko prijavite v le eno izdelčno ali storitveno kategorijo ter v največ tri posebne kategorije 

(vendar le enkrat v isti kategoriji). Za vsako posamezno prijavo iste kampanje v različnih kategorijah morate izpolniti 
ločeno prijavo ter plačati prijavnino za vsako posamezno prijavo. 

 

Obvezno morate vsebinsko prilagoditi pisno prijavo glede na kategorijo, v katero prijavljate delo, saj je članom žirije 
težje ustrezno oceniti prijavo, če ni prilagojena kategoriji, v katero je prijavljena. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
  

 

file:///C:/Users/Petra/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/VLZB7GHX/info@effie.si
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ključne informacije       uporabni viri 
 

 

PRIPOROČILA ZA UČINKOVITO PRIJAVO 
 

Na spletnem mestu http://effie.si/ boste našli »Priporočila za učinkovito prijavo« z najpogostejšimi povratnimi 

informacijami, ki jih prijaviteljem poda žirija ter nasveti preteklih nagrajencev, predavateljev, partnerjev Effie 

Slovenija in strokovnjakov tržnega komuniciranja. V priporočilih je razčlenjena vsaka od štirih sekcij točkovanja, ki 
podrobneje prikaže, kaj žirija ocenjuje. Ponuja tudi splošne nasvete, kako napisati jasno in učinkovito prijavo. 

 

 

POROČILA ŽIRIJE ZA PRIJAVLJENE KAMPANJE 
 

Če ste svoja tržno-komunikacijska dela prijavljali v kateri od preteklih dveh izvedb Effie Slovenija, vam svetujemo, da 

pregledate tudi vaša pretekla poročila žirije za prijavljene kampanje. Poročilo žirije Effie vključuje povratno informacijo 
članov žirije, ki so pregledovali in ocenjevali prijavljene kampanje. Velja, da je to poročilo dragocena pomoč pri 

pisanju vaših naslednjih prijav. 

 
 

ZBORNIKI FINALISTOV PRETEKLIH IZVEDB EFFIE SLOVENIJA 
 

Učite se iz uspehov. Preglejte Zbornike finalistov Effie iz preteklih izvedb, ki so objavljeni na 

http://effie.si/zborniki/. 
 

Veliko koristnih informacij je na voljo tudi: 

 na spletnem mestu http://effie.si/; 
 v Effie Slovenija e-novičniku (prijava: http://www.soz.si/gdpr); 

 na družnenih omrežjih Effie Slovenija:  

 Effie Slovenija LI,  

 Effie Slovenija FB,  

 Effie Slovenija TW,  

 Effie Slovenija YT. 
 

Dodatne študije nagrajenih primerov iz tujine pa si lahko ogledate s plačljivim dostopom na Effie Worldwide Case 

Database. Vsa vprašanja v zvezi z mednarodno bazo nagrajenih primerov ali registracijo lahko naslovite na 

subscriptions@effie.org.  
 

 
  

http://effie.si/boste
http://effie.si/zborniki/
http://effie.si/
http://www.soz.si/gdpr
https://www.linkedin.com/company/effie-slovenia/
https://www.facebook.com/EffieSI/?fref=ts
https://twitter.com/Effie_Slovenija
https://www.youtube.com/user/EffieSlovenija
http://www.effie.org/case_database/cases
http://www.effie.org/case_database/cases
mailto:subscriptions@effie.org
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prijava in zahteve       pregled 
 
 

SPLETNI PRIJAVNI SISTEM 
 

Prijave kampanj v tekmovanje Effie Slovenija oddate v spletnem prijavnem sistemu, ki 

se bo odprl ob zaključku aktualnega razpisnega obdobja in bo prijaviteljem na voljo 

dobre 3 mesece. 
 
V pomoč pri pripravi in usklajevanju besedila prijave vam naj bodo obrazci v word formatu, odgovor k vsakemu od 

vprašanj oziroma zahtevanih polj pa boste morali vnesti neposredno v spletnem prijavnem sistemu – velja za 

obrazec za prijavo in plačilo, avtorizacijski obrazec z dovoljenjem za objavo ter obrazec za pisno predstavitev 
kampanje. Za prijavo del v kategoriji »Dolgoročna učinkovitost in uspešnost« je posebna prijavnica, vse druge 

prijave opravite s standardno prijavnico. 

 

Pri pripravi in pisanju prijave sodelujte s celotno ekipo, ki je sodelovala pri snovanju in izvedbi kampanje: sodelavci, 
partnerske agencije, raziskovalne agencije, naročniki in drugi partnerji. Spodbujamo, da stroške prijavnine delite med 

partnerji. 

 
Vaša pisna prijava pripoveduje zgodbo vaše kampanje od začetka do konca. Vsak del pisne prijave mora delovati kot 

del celote in pripovedovati svoj del zgodbe. Pri pripravi prijave imejte v mislih, da člani žirije morda ne poznajo 

vseh značilnosti kategorije ali posebnosti, ki krasijo panogo, kjer je aktivna vaša znamka, zato je ključno, 
da v prijavi dela ustvarite pravi kontekst. 

 

 

OBRAZEC ZA PISNO PREDSTAVITEV KAMPANJE 
 

SEKCIJA 1: STRATEŠKI IZZIV IN CILJI (23,3 % končne ocene) 

V tej sekciji se žirija seznani z ozadjem vaših izzivov in ciljev. Žirija se glede na zapisan kontekst odloči, ali je prejela 
dovolj informacij o panogi, konkurenci in znamki, da lahko razume vašo kampanjo in zahtevnost izzivov, ki ste si jih 

zastavili s cilji. Žirija bo v okviru izziva ocenila primernost in ambicioznost vaših aktivnosti. Ocena bo temeljila na 

stopnji težavnosti in predstavljenem kontekstu, ki je potreben za oceno učinkovitosti in uspešnosti. 
 

SEKCIJA 2: VPOGLED IN STRATEŠKA IDEJA (23,3 % končne ocene) 

V tej sekciji se žirija seznani z vašimi strateškimi procesi. Opišite, kako je vaš edinstven vpogled v poslovanje ter 

percepcijo in obnašanje porabnikov vodil do strateške ideje. Žirija bo ocenila, kako iznajdljivo in učinkovito sta ideja in 
strategija odgovorili na komunikacijske izzive. 

 

SEKCIJA 3: IZVEDBA IDEJE (23,3 % končne ocene) 
Ta sekcija se nanaša na to, kako in kje ste svojo idejo izvedli - vključno z vašimi kreativnimi, komunikacijskimi in 

medijskimi strategijami ter delom v celoti. Žirija želi razumeti, zakaj ste izbrali določene komunikacijske kanale in 

medije in kako se nanašajo na vašo strategijo in ciljno skupino. Žirija bo v tej sekciji podala svoje ocene tudi na 
podlagi informacij, ki jih navedete v sklopu »Medijske investicije« in v kreativnem gradivu, predstavljenem v 

predstavitvenem videu. 

 
SEKCIJA 4: REZULTATI (30 % končne ocene) 

Ta sekcija je namenjena predstavitvi doseženih rezultatov glede na zastavljene cilje. Umestite jih v pravo okolje 

(panoga, primerjava s preteklim obdobjem) in pojasnite vpliv rezultatov na poslovanje vaše znamke. 

 
 

DRUGE ZAHTEVE ZA PRIJAVO 

 

Ob oddaji vaše pisne prijave in kreativnega gradiva za žirijo morate predložiti tudi gradivo, ki je primerno za objavo (o 
sami dinamiki in formatu oddaje prirejenega gradiva - brez zaupnih podatkov, ki bo primeren za javno objavo, se bo 

odločila Tekmovalna komisija ob vzpostavitvi spletnega prijavnega sistema in o tem obvestila zainteresirano javnost), 

podatke o sodelujočih podjetjih in posameznikih ter dodatne podatke za namene raziskovanja/baze podatkov Effie 
Worldwide.
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prijava in zahteve       top nasveti 
 
 

TOP NASVETI ŽIRIJE 

 
1. »Napišite kratek povzetek še preden se lotite pisanja posameznih sekcij. Naj bo celotna zgodba res 

močna, čista, jasna in navdihujoča. Ne pišite prijave dokler ne storite tega. Povzetek imejte vedno pri sebi vsi, 

ki boste prispevali k pisanju vsake posamezne sekcije. Poskrbite, da bo vsem celotna zgodba povsem jasna in 
razumljiva!« 

2. »Izstopajo jedrnate pisne prijave. Niso le osvežujoče za bralca - pogosto dobivajo visoke ocene. Ne 

pozabite, da je Effie nagrada za učinkovito komunikacijo. Prijave, ki so dolgovezne in pustijo medel vtis o 
vsebini ali učinkih, dajo članom žirije vtis, da je bila taka tudi kampanja.« 

3. »Poskrbite, da bo vaša prijava pripovedovala celostno zgodbo, ki bo delovala povezano in ne kot 

kup posamičnih odgovorov. Vaši cilji naj bodo jasni in merljivi ter naj dokazujejo, da ste premagali izzive. 

Predstavljeni rezultati naj se neposredno navezujejo na zastavljene cilje. Ključno vodilo naj bo, da je prijava 
jasna in razumljiva vsem.« 

4. »Rezultati se naj jasno navezujejo na vaše cilje. Če so se predstavljeni rezultati zdeli nejasni ali 

nepovezani s cilji kampanje, člani žirije lahko razumejo, da je to posledica pomanjkanja resnično prepričljivih 
pozitivnih rezultatov.« 

5. »Najbolj prepričljivi ste, če svojo kampanjo predstavite pošteno, pristno in preprosto, ne pa s kopico 

marketinškega žargona. Prijaviteljem priporočamo, da njihovo prijavo prebere nekdo, ki ni iz oglaševalske 
stroke. Če je takšen bralec prijavo razumel, potem je zelo verjetno res dobra.« 

6. »Pogosto se zdi, da predstavitveni videi olepšujejo kreativne rešitve, namesto da bi jo prikazovali. Ne 

pripravljajte video različice, v kateri poveličujete svoj primer; prikažite kreativo in s svojim pisanjem povejte 
bogato, prepričljivo zgodbo.« 

7. »Povejte zgodbo o tem, kako je vaše delo privedlo do rezultatov - najboljši primeri so to prikazali brez 

težav, najslabši primeri pa so rezultate nametali na kup kot nekako samoumeven dokaz vrednosti dela, ne da 

bi pojasnili, zakaj ali kako.« 

8. »Podajte merila uspešnosti, navedite utemeljitev ciljev in ponazorite, kako je predstavljeno delo prineslo 

rezultate.« 

9. »Več tabel in grafov, manj besed. Rezultate je lažje razumeti v grafični kot v pripovedni obliki. Pri pripravi 
grafov bodite pozorni, da so 'čisti' in jasno izpostavljajo tisto informacijo, ki je res ključna.« 

10. »Preverite slovnico, tipkarske napake, matematiko in nedoslednosti.« 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Za več nasvetov stroke in priporočila za vsako 
izmed štirih sekcij, preglejte dokument 

»Priporočila za učinkovito prijavo«.  
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NAGRAJUJE IDEJE, KI DELUJEJO ® 

prijava in zahteve       razlogi za izločitev 
 
 

RAZLOGI ZA IZLOČITEV 
 

Prijavljene kampanje, ki ne bodo izpolnjevale naslednjih razpisnih pogojev, bodo izločene, prijavnina pa 

ne bo vrnjena, če:  
 

 Ne upoštevate zahtev razpisnega obdobja. Predstavljeni podatki morajo biti izolirani na Republiko Slovenijo, 

razpisno obdobje pa je 1. 10. 2018 – 30.  6. 2021, v kategoriji “Dolgoročna učinkovitost in uspešnost” pa vsaj 30. 
6. 2018 – 30. 6. 2021. Podatke pred razpisnim obdobjem vključite zato, da pojasnite kontekst in referenčne točke 

rezultatov kampanje v razpisnem obdobju, rezultatov, ki se nanašajo na obdobje po 30. 6. 2021, pa ni dovoljeno 

vključiti. Za dodatne podrobnosti in izjeme glejte poglavje Pogoji za sodelovanje. 
 

 V prijavi pisne predstavitve kampanje ali v kreativnem gradivu navajate imena agencij ali logotipe 
(lastne ali od konkurentov). Nobeno ime agencije ne sme biti navedeno v gradivih, ki jih ocenjuje žirija. Prav 

tako kot vir ne sme biti nikjer z imenom navedena agencija. Če je vir raziskave/podatka ta agencija, kot vir 

navedite: "Raziskava/podatek agencije". 

 

 Ne navajate virov. Predstavljeni dokazi o učinkovitosti kampanje (podatki, trditve, dejstva, itd.) morajo biti 

opremljeni z virom raziskave oz. z ustreznimi referencami. Bodite natančni in jasni, navedite ime raziskave, 
izvajalca (razen v primeru, ko je izvajalec kreativna/medijska agencija, kjer v viru navajate "Raziskava/podatek 

agencije") in obdobje, na katerega se podatki iz vira nanašajo. Za več informacij preglejte poglavje Navajanje 

virov. 
 

 V prijavo pisne predstavitve vključite kreativne ali slikovne elemente. Nikjer v prijavi pisne predstavitve 

kampanje ni dovoljeno prikazati kreativnih elementov (posnetki zaslonov družbenih omrežij, kakršnikoli slikovni 
elementi). V pisni prestavitivi so lahko kot grafični element prikazani le grafikoni in tabele s podatki. Te je 

dovoljeno predstaviti tudi v barvah, vendar brez vključevanja slikovnih elementov (kot na primer logotipi 

konkurenčnih znamk, slike produktov). 
 

 Ne upoštevate zahtev za oddajo kreativnega gradiva. Prijavitelji morate upoštevati zahteve za oddajo 
kreativnega gradiva, kjer ni dovoljeno uporabljati konkurenčnih logotipov in/ali kreativnih rešitev konkurence. 

Prav tako v kreativnem gradivu ni dovoljeno navajati rezultatov kampanje, spoštovati pa je potrebno tudi 

dovoljeno dolžino predstavitvenega videa. Preglejte poglavje Pravila in smernice za oddajo kreativnega 

gradiva. 
 

 Ne upoštevate omejitve prostora ali ne izpolnite vseh rubrik pisne predstavitve. Pri pisanju besedil 
morate avtorji upoštevati omejitev prostora. Izpolniti morate vsako rubriko pisne predstavitve kampanje. Ne 

puščajte neodgovorjenih rubrik, če vprašanje ne zadeva vaše kampanje (recimo, da niste uporabili znižanja cen ali 

podobno), to jasno napišite. 
 

 Kampanja ni bila izvedena skladno z določili Slovenskega oglaševalskega kodeksa. Če je Oglaševalsko 

razsodišče pri Slovenski oglaševalski zbornici na podlagi prejete pritožbe razsodilo, da oglas/i v sklopu prijavljene 
kampanje v obdobju, ki ga zajema prijavljena kampanja, krši/jo določila Slovenskega oglaševalskega kodeksa, bo 

prijavljena kampanja iz tekmovanja izločena. 

 

 Ste zamudili rok za prijavo ali niste plačali prijavnine. Kampanjo morate prijaviti v predpisanih rokih in 

poravnati prijavnino najkasneje do datuma valute na računu. 
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NAGRAJUJE IDEJE, KI DELUJEJO ® 

prijava in zahteve       navajanje virov 
 

 
NAVAJANJE VIROV 
 

Predstavljeni dokazi o učinkovitosti kampanje (podatki, trditve, dejstva, itd.) 

morajo biti povsod v pisni predstavitvi kampanje vedno opremljeni z virom oz. 

z ustreznimi referencami. Prijavljene kampanje, ki ne bodo navajale virov, 

bodo iz tekmovanja izločene. 
 
V obrazcu za pisno predstavitev kampanje je na dnu vsake sekcije predviden poseben razdelek za navedbo virov in 

referenc. To omogoča prijaviteljem ločeno navajanje, ki ne vpliva na omejitve dovoljenega števila besed v posamezni 

sekciji. Vire morate navesti pri vsaki posamezni sekciji v razdelku o virih, hkrati pa z nadpisanim indeksiranjem v 

besedilu posamezne sekcije označite podatek, trditev ali dokaz, na katerega se posamezen vir v razdelku za navedbo 
virov in referenc pod besedilom nanaša. 

 

 

SMERNICE ZA NAVAJANJE VIROV 

 

Vire navajajte kot sledi: Vir podatkov/raziskave, tip podatkov/raziskave, nabor podatkov, ki jih vir 

zagotavlja. 

 
 Zaradi specifičnosti časovnega obdobja določenega v Effie razpisu, morate navesti zajeto obdobje za vsak 

podatek, ki je predstavljen v vaši prijavi. Opazovano obdobje merjenja rezultatov je lahko pri vsakem cilju 
drugačno, pri posameznem cilju in rezultatu, ki se nanaša na točno ta cilj, pa mora biti enako. 

 

 Člani žirije ocenjuje prijavo izključno na podlagi informacij, ki jih navedete v prijavi. Po protokolu 
žiriranja žirantom ni dovoljeno pregledovati drugih virov. Če kot vir navajate spletno mesto, navedite samo 

ime spletnega mesta, naslov članka (če je na voljo) in druge relevantne informacije, ki so potrebne za ustrezno 

navajanje vira, vendar brez vzpostavitve hiperpovezave (brez delujočega linka). 
 

 V posebne razdelke, ki so namenjeni navajanju virov, ne smete vpisovati drugih informacij, opomb ali pojasnil. 
Razdelki o virih so namenjeni izključno navedbi virov in referenc. 

 

 Ne navajajte poimensko kreativne, medijske, digitalne ali druge agencije kot vira raziskave. To velja 
tudi, če agencija ni navedena kot prijavitelj kampanje. Če je vir raziskave/podatka agencija, kot vir navajajte 

"Raziskava/podatek agencije". Zaželeno pa je, da zaradi večje jasnosti navedete tip agencije  kot na primer: 

"raziskava PR agencije", "Podatki medijske agencije", itd. Kot pri ostalih virih, tudi v tem primeru navedite ostale 
relevantne informacije (tip podatkov/raziskave, nabor podatkov, ki jih vir zagotavlja). 

 

 Raziskovalne agencije (raziskovalne družbe) vedno navajajte poimensko, tudi če so navedene med 
prijavitelji oziroma sodelujočimi partnerji prijavljene kampanje. 

 

 Kjerkoli je to mogoče, spodbujamo navajanje neodvisnih virov. 

 

 Effie Slovenija si pridržuje pravico, da vire ali podatke preveri. 
 

 
 

  
effie opomnik: Ne navajajte poimensko agencije kot vira podatkov. Za 

vse raziskovalne podatke, trditve in dejstva navedite vir / referenco. 
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NAGRAJUJE IDEJE, KI DELUJEJO ® 

prijava in zahteve       predstavitveni video 
 
 

NAMEN PREDSTAVITVENEGA VIDEA:  

PRIKAZ PRIMEROV KREATIVNIH REŠITEV, KOT JIH JE VIDELA VAŠA PUBLIKA 
 

Vaše kreativne rešitve so ocenjene v sklopu Sekcije 3: izvedba ideje, ki vključuje tudi vaš pisni odgovor na 3. 

vprašanje in podatke predstavljene v sklopu »Medijske investicije«. Celotna Sekcija 3 prispeva 23,3 % končne ocene. 
 

 

VSEBINA 
 

 Predstavitveni video mora predstaviti zgolj kreativne rešitve, ki jih je videlo občinstvo. 

 

 Pri vsaki kreativni rešitvi navedite tip medija, v katerem je bila predstavljena rešitev prikazana (TV 
oglas, radijski oglas itd.). 

 

 V predstavitveni video ni dovoljeno vključiti nobenih rezultatov. 

 
 Največja dovoljena dolžina predstavitvenega videa je 3 minute (za kategorijo »Dolgoročna 

učinkovitost in uspešnost« 4 minute). 

 
Predstavitveni video mora predstaviti javno objavljene kreativne rešitve, s katerimi je bila realizirana vaša kampanja.  

 

Žirijo je doslej velikokrat zmotilo, če predstavitveni videi niso prikazali dovolj kreativnih rešitev, namesto tega pa je 
bilo večino časa porabljenega za ponovno povzemanje pripovedovanja iz pisne predstavitve. Člani žirije najprej 

preberejo pisno predstavitev. V video predstavitvi se zato osredotočajo samo na kreativne rešitve, zato video ne sme 

vsebovati nobenih rezultatov - ne kvantitativnih ne kvalitativnih. 
 

Kreativni / komunikacijski elementi v predstavitvenem videu se morajo neposredno navezovati na strateške cilje in 

rezultate, ki ste jih izpostavili v pisni predstavitvi, in morajo biti enaki gradivu, objavljenem v medijih, v času poteka 
prijavljenega dela. 

 

Prikažite kako, kdaj in kje ste pritegnili ciljne javnosti in vključite vsaj en primer kreativne rešitve vsakega 

komunikacijskega kanala, ki ste ga navedli v pisni predstavitvi prijave. Ni potrebno vključevati kreativnih rešitev vseh 
komunikacijskih kanalov, ampak samo tiste, za katere ste v pisni predstavitvi navedli, da so ključno doprinesli k 

uspehu vaše kampanje. Ni potrebno, da je predstavitveni video dolg natanko 3 minute, lahko je krajši. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

"Predstavitveni video mora prikazati kreativne 
rešitve in ni namenjen ponovni predstavitvi 
celotne prijave - naj dopolnjuje vašo pisno 

predstavitev.” 
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NAGRAJUJE IDEJE, KI DELUJEJO ® 

 

prijava in zahteve       predstavitveni video 
 
 

NE SME VKLJUČEVATI: 
 

 nobenih rezultatov kampanje (nedovoljeni primeri: 

na 1. mestu v kategoriji, 5-odstotno povečanje 

prodaje, 8000 všečkov in podobno); 
 

 imen, podob ali logotipov agencij ter kreativnih 
gradiv ali logotipov konkurentov; 

 

 kreativnega gradiva, za katerega nimate avtorskih 
pravic (kot so glasba ali vizualne podobe, ki niso 

del vašega kreativnega gradiva)*; 

 

 dodatne glasbe, vizualnih podob ali glasu 

pripovedovalca neposredno v ozadju oglasov z 
namenom izkrivljene predstave o dejansko 

objavljenih oglasih. Lahko pa posnamete glasbo 

v ozadju prikaza tiskanih oglasov, saj je jasno, da 

tiskani oglasi niso bili objavljeni z glasbo v ozadju. 
Za namene boljše razlage prikazanih kreativnih 

rešitev lahko uporabite tudi različna orodja za 

urejanje (glas pripovedovalca, besedilo itd.), 
vendar nikoli z namenom izkrivljene predstave o 

dejansko objavljenih oglasih. 

MORA VKLJUČEVATI: 
 

 vsaj po eno celotno kreativno rešitev za ključne 

komunikacijske kanale, ki ste jih navedli v pisni 

predstavitvi (3. vprašanje); 
 

 posamezne video elemente, ki so krajši od 60 
sekund morate vključiti v celoti. Krajšanje je zaradi 

omejitve trajanje videa dovoljeno za elemente, ki 

so daljši od 60 sekund (dogodki, gverila itd.), 

vendar poskusite prikazati čim daljše izseke, da 
lahko žirija razume, kaj je videla oz. doživela vaša 

publika;  

 

 če vam preostali čas v videu dopušča, smete 

dodati dodatne primerke kreativnega gradiva. 
 

 

 
 

 

 

 
*Effie Worldwide je neprofitna izobraževalna organizacija, ki uporablja prijavljene kampanje v izobraževalne namene 

tako da prikaže učinkovite ideje tržnega komuniciranja in uspešne ekipe oglaševalcev in agencij, ki jih ustvarjajo. V 

zvezi s pravicami / licenciranjem vizualnih podob / glasbe, ki so del izvirnega kreativnega dela, priporočamo, da se 
prijavitelji pred prijavo posvetujejo o pravilih prijave del na festivale - večina festivalov ima enake zahteve kot Effie. 

Če so uporabljeni elementi del kampanje / kreativnih rešitev, ki jih prijavljate, ne bi smeli imeti težav z avtorskimi 

pravicami / licenciranjem.  

S prijavo kampanje prijavitelj na SOZ in licencodajalca Effie Worldwide, Inc. prenaša pravico do javne objave, 
reprodukcije in prikazovanja kreativnega gradiva za izobraževalne namene ter za objave v sporočilih za medije, na 

spletnih straneh, na družbenih omrežjih, v Zborniku Effie Slovenija, v Effie Worldwide Case Database in na Zaključni 

prireditvi Effie Slovenija 2020. 
 

 

PRIJAVE V KATEGORIJO DOLGOROČNA UČINKOVITOST IN USPEŠNOST 

 
 Največja dovoljena dolžina predstavitvenega videa v kategoriji »Dolgoročna učinkovitost in uspešnost« je 4 

minute. 

 Vključene kreativne rešitve morajo prikazati kontinuiteto izvedbenih kreativnih elementov iz vsaj treh 
let dolgoročne tržno-komunikacijske kampanje. 

 Vključite kreativne rešitve iz začetka trajanja dolgoročne kampanje (kadarkoli pred 30. 6. 2018) in tudi iz 

aktualnega razpisnega obdobja (30. 6. 2018 – 30.  6. 2021). 
 Jasno morate označiti, iz katerega leta so posamezne kreativne rešitve: v predstavitvenem videu ločite 

kreativne rešitve posameznih let, tako da naznanite kreativne rešitve za določeno leto z zapisom (zvočnim, 

pisnim ali slikovnim), še preden se prične predvajati. 
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NAGRAJUJE IDEJE, KI DELUJEJO ® 

prijava in zahteve       tehnične zahteve 
 
 

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ODDAJO KREATIVNEGA GRADIVA 
 

Na vsako prijavljeno delo oddate: 

 1 predstavitveni video, 
 1 ključni vizualni element; v kategoriji »Dolgoročna učinkovitost in uspešnost« oddate do 3 ključne vizualne 

elemente, 

 če se vaša kampanja uvrsti med finaliste, oddate tudi 1 kratki predstavitveni video. 

 
Vsa kreativna gradiva poimenujete z imenom kampanje in vrsto kreativnega gradiva (primer: Ime 

kampanje_Predstavitveni video.mp4, Ime kampanje_Kratki predstavitveni video.mp4, Ime kampanje_Ključni vizualni 

element.mp4). 
 

 

PREDSTAVITVENI VIDEO IN KRATKI PREDSTAVITVENI VIDEO 
 
Predstavitveni video je primarno namenjem članom žirije. Lahko se uporabi tudi za izobraževalne in promocijske 

namene na dogodkih Effie Slovenija, na spletnih mestih in družbenih omrežjih Effie Slovenija in Effie Worldwide. 

 
Kratek predstavitveni video je primarno namenjen predstavtvi kampanje na Zaključni prireditvi s podelitvijo 

nagrad in objavi v Zborniku finalistov Effie Slovenija. Lahko pa se uporabi tudi za izobraževalne in promocijske 

namene na dogodkih Effie Slovenija, na spletnih mestih in družbenih omrežjih Effie Slovenija in Effie Worldwide. Ker 
kratek predstavitveni video ni namenjen žiriji, lahko vključuje rezultate ter ime in/ali logotipe agencije. 

 

 Dolžina predstavitvenega videa: do max. 180 sekund (3 min.); v kategoriji »Dolgoročna učinkovitost in 

uspešnost«: do max. 240 sekund (4 min.) 
 Dolžina kratkega predstavitvenega videa: do max. 60 sekund (1 min.) 

 Razmerje slike:16:9 širok zaslon (widescreen) 

 Ločljivost: Full HD (1920 x 1080 px) 

 Hitrost okvirjev (frame rate): 25 fps 

 Vrsta pregleda (scan type): Progressive 

 Video kodek: h. 264 (min. 15 – max. 40 mbps) 

 Avdio kodek: AAC (min. 160 kbps) 

 Format: MP4 

 

 

KLJUČNI VIZUALNI ELEMENT 
 
Ključni vizualni element: za ključni vizualni element izberite motiv, ki najbolje predstavlja vašo kampanjo, saj ga 

bomo v primeru, da vaša prijavljena kampanja postane finalist ali nagrajenec uporabili na Zaključni prireditvi s 

podelitvijo nagrad in objavi v Zborniku finalistov Effie Slovenija. Lahko bo služil tudi za izobraževalne in promocijske 

namene na dogodkih, spletnih mestih in družbenih omrežjih Effie Slovenija in Effie Worldwide. Ker ni namenjen žiriji, 
lahko vsebuje ime in logotip agencije. 

 

 Format: JPEG 
 Barvni prostor (color space): RGB 

 Ločljivost: 300 dpi 

 Dimenzija: dolžina najdaljše stranice 420 mm 
 

 

GRAFI IN TABELE V PISNI PREDSTAVITVI KAMPANJE 
 

Za vstavljanje grafov in tabel k posameznim odgovorom vaše pisne predstavitve v spletnem prijavnem sistemu 
shranite vsak graf/tabelo individualno kot .jpg sliko (priporočamo 700 – 900 pikslov v višino oziroma širino). 
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NAGRAJUJE IDEJE, KI DELUJEJO ® 

prijava in zahteve       priznanja in zasluge 
 
 

PRIZNANJA IN ZASLUGE 
 

Effie prepoznava in spodbuja učinkovito timsko delo, ki je potrebno za ustvarjanje učinkovitih tržno-komunikacijskih 

del. V prijavi navedite vse kreativne in strateške partnerje, ki so pripomogli k uspehu vaše kampanje. 
 

 

SODELUJOČA PODJETJA 
 

V obrazcu morate navesti vsaj eno primarno agencijo (vodilna agencija, ki je največ prispevala pri 

tržno-komunikacijski kampanji), primarni agenciji sta lahko največ dve. V obrazcu morate navesti vsaj 

enega oglaševalca, oglaševalca sta lahko največ dva. Navedete lahko tudi do štiri sodelujoče agencije / 
partnerje (slednje ni zahtevano). 

 

 V prijavi lahko navedete do dve primarni agenciji, ki bosta v primeru, da je kampanja nagrajena, prejeli enako 
priznanje (enako število točk v seštevku točk za najučinkovitejšo agencijo in v Effie Indexu). Delo, ki ga je 

opravila vsaka od agencij, mora biti enakovredno, zato si vsaka agencija zasluži enako priznanje. Obe primarni 

agenciji je potrebno navesti že ob prijavi. 

 V prijavi lahko navedete do dva oglaševalca, ki bosta v primeru, da je kampanja nagrajena, prejela enako 

priznanje (enako število točk v seštevku točk za najučinkovitejšega oglaševalca in v Effie Indexu). Oba 
oglaševalca je potrebno navesti že ob prijavi. 

 Sodelujoče agencije / partnerji bodo v primeru, da je kampanja nagrajena, prejeli polovično število točk. 
Če ste oglaševalec, ki prijavlja interno ustvarjeno kampanjo (v lastnem oddelku za tržno komuniciranje / 

marketing), navedite svoje podjetje kot agencijo in kot oglaševalca. Med sodelujočimi podjetji lahko 

navedete tudi vsa podjetja, ki so pomagala pri projektu. 

 Preverite pravilnost zapisa z vsemi sodelujočimi podjetji in partnerji, saj lahko le tako zagotovite, da bodo v vseh 
javnih objavah pravilno navedeni in sešteti vsi njihovi dosežki. Bodite posebej pozorni na poenoten in 

pravilen zapis imen agencij, oglaševalcev in znamk. 
 

 

INDIVIDUALNA PRIZNANJA IN ZASLUGE 
 

V prijavi lahko navedete do 20 posameznikov iz sodelujočih podjetij / partnerjev, ki so ključno prispevali pri tržno-

komunikacijski kampanji. Navedeni posamezniki morajo biti sedanji ali pretekli člani ekip, ki izhajajo iz v prijavi 

navedenih sodelujočih podjetij. Ti posamezniki bodo v primeru, da je kampanja med finalisti ali nagrajenci, navedeni 
na projekciji Zaključne prireditve s podelitvijo nagrad in v Zborniku finalistov Effie Slovenija, mednarodno pa v 

Effie Worldwide Case Database. 

 
 

SPREMEMBE IMEN SODELUJOČIH PODJETIJ IN POSAMEZNIKOV 
 

 V skladu s pravili Effie so le tista podjetja in posamezniki, ki so navedeni v prijavi, upravičeni do 

priznanja ob prejemu nagrade. Effie po oddani prijavi v nobenem trenutku ne dovoljuje sprememb 
(umik ali zamenjavo) podjetij ali posameznikov. 

 

 Informacije o oglaševalcih in primarnih agencijah, ki jih boste oddali ob prijavi, 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 navedbe dodatnega sodelujočega podjetja (ne primarne agencije) ali osebe, 

če že niste izpolnili dovoljenega števila navedb. Dovoljene spremembe boste lahko naredili najkasneje do 22. 
septembra 2021. Oddaja zahtevka po spremembi še ne pomeni zagotovila, da bo sprememba opravljena. Effie 

Slovenija ima diskrecijsko pravico, da se v skladu s pravili Effie odloči, ali bo zahtevi ugodila. 

 

 Z oddajo prijave na Effie Slovenija jamčite za navedbo vseh ključnih strateških in kreativnih partnerjev in 

posameznikov, ki so sodelovali pri prijavljeni kampanji. Pri izpolnjevanju obrazca sodelujočih podjetij in 

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

 

 

http://effie.si/zborniki/
http://effie.org/case_database/cases
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NAGRAJUJE IDEJE, KI DELUJEJO ® 

prijava in zahteve       effie index 
 

 

EFFIE INDEX 
 
Effie Index (effieindex.com) je svetovna razvrstitev najučinkovitejših agencijskih mrež, agencij, oglaševalcev in 

znamk, ki za seštevek točk uporablja informacije o zaslugah, kot so vneseni ob prijavi.  

 

 Prosimo, da se posvetujete s sodelavci v vašem podjetju, s sodelujočimi agencijami / partnerji in s podružnicami 

po svetu, ki prijavljajo kampanje za nagrado Effie, ter se dogovorite, kako se naj poimenujejo podjetja 

(oglaševalci, agencije) in znamke v prijavnici in si s tem zagotovite pravilen seštevek točk.  
 

 Število točk se razlikuje glede na vrsto nagrade, prav tako pa se število točk razlikuje glede na primarno in 
sodelujočo agencijo. Zato se med partnerji uskladite, katero in koliko agencij (primarnih in sodelujočih) boste 

navedli v obrazcu sodelujočih podjetij in posameznikov. 

 
 

RAZVRSTITEV AGENCIJ 
 

 Svetovne lestvice agencijskih pisarn se oblikujejo na podlagi imen agencij, mest in držav, kot so vneseni ob 
prijavi. Ne glede na to, ali je ime mesta že del »imena agencije«, bo Effie Index lestvica upoštevala lokacijo, kot je 

navedena ob poljih »mesto / država«. Prosimo, da poskrbite za konsistentnost poimenovanj skozi leta. 

 

 Poskrbite, da bodo vse ekipe, ki se prijavljajo na tekmo Effie iz vaše agencije, konsistentne pri uporabi imena 

podjetja - to vključuje dosledno uporabo velikih začetnic, presledkov, ločil, kratic itd. Tako boste zagotovili, da se 
vse uvrstitve v finale in zmage vaše agencije brez težav seštejejo. 

 

 

RAZVRSTITEV AGENCIJSKIH MREŽ IN HOLDINGOV 
 

 Agencijsko mrežo in agencijski holding izberete s spustnega seznama v spletnem prijavnem sistemu. 

 Način, na katerega boste navedli samo ime agencije ne vpliva na točkovanje za agencijsko mrežo ali agencijski 
holding; kljub temu bodo pri dokončni potrditvi točnosti vnesenih podatkov upoštevana / pregledana tudi imena 

agencij. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

http://www.effieindex.com/
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NAGRAJUJE IDEJE, KI DELUJEJO ® 

objava in zaupnost       objava 
 
 

OBJAVA PISNE PREDSTAVITVE 

 

Effie Worldwide je neprofitna organizacija, ki se osredotoča na tržno-komunikacijsko učinkovitost in uspešnost, 

izpostavlja tržno-komunikacijske ideje, ki dokazano delujejo in spodbuja premišljen dialog o tem, kaj je gonilo tržno-
komunikacijske učinkovitosti in uspešnosti.  Da bi lahko izpolnila to poslanstvo in omogočala prenos znanja v 

industriji, se Effie zanaša na pripravljenost sodelujočih v tekmi, da znotraj industrije delijo svoje študije primerov, ki 

se bodo uvrstile med finaliste ali osvojile nagrado. 

 
Z dovoljenjem za objavo pisne predstavitve vaše kampanje prispevate k: 
 

 Izboljševanju industrije. 
Industriji boste omogočili, da se uči iz vašega uspeha, ter jo vzpodbudili, da dvigne standarde tržne komunikacije.   

 Izboljševanju bodočih vodij v naši industriji. 
Na fakultetah uporabljajo študije primerov Effie pri poučevanju, mlajši zaposleni v agencijah in pri oglaševalcih pa 
se učijo pisati učinkovite prijave tako, da se učijo od vaših. 

 Prikazu uspešnosti vaše ekipe pri doseganju največjega tržno-komunikacijskega priznanja v 

Sloveniji. 
Nagrade Effie pomagajo pritegniti nove talente, prikazati pomen tržne komunikacije za posel in okrepiti odnose 

med agencijo in oglaševalcem.   

 

Postopek prijave in ocenjevanja nagrad Effie je zasnovan tako, da pomaga vsem udeležencem učinkovito predstaviti 
svoje delo, hkrati pa zagotavlja zaupnost podatkov. Glede morebitnih skrbi o zaupnosti podatkov, lahko na naslednjih 

straneh preverite vse podrobnosti v Effie pravilih o zaupnih podatkih in objavi prijavljenih del.  Prijavitelji se lahko z 

vsemi vprašanji ali pomisleki glede politike zaupnosti obrnete na Effie Slovenija (info@effie.si).  
 

Tekma za nagrade Effie ponuja finalistom in nagrajencem možnost objave študij primerov v Zborniku finalistov Effie 

Slovenija in svetovni zbirki Effie Worldwide Case Database, s čimer pomagajo vzpodbuditi druge v industriji in 
izboljšati tržno komuniciranje. Kreativno gradivo, kratki povzetek prijavljene kampanje, izjava o učinkovitosti 

kampanje, predstavitveni video in kratki predstavitveni video so lahko za izobraževalne namene in namene publicitete 

javno objavljeni, reproducirani in prikazani v sporočilih za medije, na spletnem mestu in družbenih omrežjih Effie 
Slovenija in Effie Worldwide, v Zborniku finalistov Effie Slovenija in na Zaključni prireditvi s podelitvijo nagrad Effie 

Slovenija, mednarodno pa v zbirki Effie Worldwide Case Database. 

 
Upoštevali bomo, da prijavljena dela vsebujejo tudi zaupne informacije. V prijavi je možnost izbire v kakšnem 

obsegu boste dovolili objavo vaše pisne predstavitve kampanje. Izbirate lahko med naslednjimi možnostmi: 

 

 "OBJAVA PISNE PREDSTAVITVE V CELOTI" - V tem primeru se strinjate, da se lahko pisna predstavitev objavi 

v obliki v kakršni ste jo prijavili in se jo lahko reproducira ali prikazuje v izobraževalne namene. 
 

 "OBJAVA PRIREJENE RAZLIČICE PISNE PREDSTAVITVE" - V tem primeru se strinjate, da boste za objavo 
posredovali prirejeno različico pisne predstavitve, ki se jo lahko reproducira ali prikazuje v izobraževalne namene. 

Vse zaupne podatke, ki niso namenjeni objavi, lahko v tem primeru odstranite. 
 

 “ODLOŽENA ODLOČITEV O OBJAVI” – V tem primeru se prijavitelj po prvostopenjskem žiriranju v dogovoru s 

Tekmovalno komisijo Effie Slovenija odloči o možnosti objave. Prijavitelj bo imel možnost, da objavo pisne 
predstavitve v celoti prepove, vendar Effie Worldwide in Effie Slovenija spodbujata prijavitelje, da dovolijo vsaj 

objavo uredniško skrajšane različice pisne prijave. 

 
Pisna predstavitev je edini del prijave, ki sme vsebovati zaupne podatke. Zato je pisna predstavitev edini del 

prijave, za katerega velja zgornje dovoljenje o objavi. Kreativno gradivo (predstavitveni video, kratki predstavitveni 

video, ključni vizualni element), kratek povzetek kampanje in izjava o učinkovitosti kampanje naj ne vsebujejo 
zaupnih podatkov in se smejo v primeru, da vaša kampanja postane finalist ali nagrajenec, objaviti, prikazovati in 

distribuirati za prej omenjene primere.  

 
Kampanja, ki jo prijavljate, mora biti vaše delo, za katero imate vse potrebne avtorske in druge pravice za prijavo v 

tekmo Effie Slovenija 2020. 

 

 
 

mailto:info@effie.si
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NAGRAJUJE IDEJE, KI DELUJEJO ® 

objava in zaupnost       zaupnost 
 
 

ZAUPNOST: ŽIRIRANJE 
 

Žiriranje poteka na za javnost zaprtih lokacijah pod vodstvom Tekmovalne komisije Effie Slovenija. Žirantje še pred 

prejemom gradiva podpišejo izjavo o molčečnosti in nerazkrivanju podatkov, ocenjevano gradivo pa se 
obravnava strogo zaupno tudi po zaključku nagrade Effie. Načelo molčečnosti zavezuje tudi vodstvo Effie Slovenija 

in SOZ.  

 
Žirantje po načelu samoizločitve ne smejo ocenjevati kampanje, ki jo je prijavila agencija ali podjetje za katerega 

delajo ali so delali v času priprave in/ali izvedbe kampanje, so z njeno pripravo in/ali izvedbo kako drugače povezani, 

ali pa je prijavljena kampanja neposredno konkurenčna kampanji, ki so jo pripravljali ali izvajali v timu, v katerem so 

sodelovali, oziroma jo je pripravljal in izvajal član žirije sam. Kampanje, pri katerih so se posamezni člani žirije 
samoizločili, ne prejemejo niti v branje. 

 

 

ZAUPNOST: INDEKSIRANJE 
 

Kljub temu, da je žiriranje zaupno, in da lahko prijavitelji sami odločijo, v kakšnem obsegu bo pisna predstavitev 

javno objavljena, Effie razume, da imajo nekateri prijavitelji zadržke glede občutljivih informacij v pisnih 
predstavitvah. Zato je prijaviteljem dovoljeno, da numerične podatke v pisni predstavitvi kampanje predstavijo v 

obliki odstotkov, odstotnih točk ali s pomočjo indeksacije in tako ne vključijo dejanskih absolutnih številk. Tudi če se 

kampanja uvrsti med finaliste ali nagrajence, je le v primeru, ko prijavitelj to izrecno dovoli, pisna predstavitev 
objavljena v celoti, sicer pa celotno prijavo vidijo le člani žirije. 

 

 

ZAUPNOST: KREATIVNO GRADIVO IN GRADIVO ZA OBJAVO 
 

S prijavo kampanje za nagrado Effie Slovenija postanejo vsi oddani materiali last Slovenske oglaševalske zbornice 

(SOZ) in Effie nagrade (Effie Worldwide) ter ne bodo vrnjeni prijavitelju. S prijavo kampanje se na SOZ in Effie 
nagrado prenaša pravica do javne objave, reprodukcije in prikazovanja kreativnega gradiva, kratkega povzetka 

prijavljene kampanje, izjave o učinkovitosti akcije, predstavitvenega videa in kratkega predstavitvenega videa za 

izobraževalne namene in namene publicitete. 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 

kampanje dodelijo prijavitelji SOZ in Effie nagradi dovoljenje za objavo pisne prijave v izbranem obsegu.  

 
Kreativno gradivo, kratki povzetek prijavljene kampanje, izjava o učinkovitosti kampanje, predstavitveni video in 

kratki predstavitveni video so lahko objavljeni v objavah za javnost, na strokovno-izobraževalnih dogodkih, Zaključni 

prireditvi s podelitvijo nagrad, v publikacijah, na spletnih mestih in na družbenih omrežjih Effie Slovenija in Effie 
Worldwide.  Zgoraj navedeni elementi prijave naj ne vsebujejo zaupnih podatkov, saj bodo predmet javne 

objave za vse finaliste in nagrajence Effie Slovenija. 

 

Zaupnost v predstavitvenem videu v skladu s pravili Effie:  
 V predsatvitvenem videu ne smejo biti vključeni rezultati v nobeni obliki. 

 Predstavitveni video mora prikazati le ključne javno objavljene kreativne rešitve. Zaupne informacije ne smejo 

biti vključene v predstavitvenem videu. 
 

Prijavitelji morajo biti lastniki avtorskih pravic vseh elementov v predstavitvenem videu prijavljene tržno-
komunikacijske kampanje. Effie je neprofitna organizacija, katere poslanstvo je omogočati izobraževanje industrije, 

zato pri Effie še nismo naleteli na težave z ustvarjalci umetniških del, ki so bila uporabljena v kreativnih rešitvah. 

Poudarek v predstavitvenem videu mora biti na vaših kreativnih rešitvah - prijavitelji morajo pridobiti pravice za 

prikaz vseh dopolnilnih elementov (glasba, ki ni bila del izvorne kreativne kampanje, dodatno slikovno gradivo, ki ni 
bilo del kampanje itd.). 
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NAGRAJUJE IDEJE, KI DELUJEJO ® 

žiriranje       točkovanje 
 
 

TOČKOVANJE 
 

Prijavljena dela bo presojala dvostopenjska žirija Effie Slovenija. Žiriji sestavljajo vodilni menedžerji in izkušeni 

strokovnjaki s področja marketinga iz vrst komunikacijskih, oglaševalskih in medijskih agencij, oglaševalcev, 
marketinških raziskovalcev, medijev, vzgojno-izobraževalnih ustanov ter akademskih krogov, strokovnjakov za 

odnose z javnostmi ali drugih oblik korporacijskega komuniciranja. Člane obeh žirij in predsednika/co žirije predlaga 

Strokovno-organizacijski odbor Effie Slovenija, potrdi pa najvišji organ Effie – Upravni odbor SOZ. Njihove izkušnje 

nam pomagajo ne le presojati delo njihovih kolegov, temveč tudi poudariti pomen učenja za celotno industrijo.  
 

Prijavljena dela ocenjujejo v dveh ločenih krogih ocenjevanja. V prvem krogu člani žirije ocenjujejo pisne 

predstavitve kampanj in nanje vezano kreativno gradivo brez primerjav z drugimi prijavljenimi kampanjami v isti 
kategoriji, v drugem krogu pa ocenjujejo prijavljene kampanje v primerjavi z drugimi prijavljenimi kampanjami v isti 

kategoriji. V obeh krogih ocenjujejo pisno predstavitev in nanjo vezano kreativno gradivo v obliki predstavitvenega 

videa. Ocenjevanje v obeh krogih poteka anonimno in zaupno. Člani dvostopenjske žirije se pri ocenjevanju 
kampanj odločajo samostojno in suvereno ter na podlagi svojega strokovnega znanja in izkušenj. 

 

Ocene žirije določijo, katera dela bodo postala finalisti in kateri finalisti bodo nagrajeni z zlato, srebrno ali 
bronasto Effie nagrado. Tekmovalna komisija po posvetu s predsednikom(ico) žirije določi minimalno število zbirnih 

točk, potrebnih za uvrstitev ocenjevanih kampanj med finaliste ter za vsako od nagrad. Žirija ni dolžna podeliti vseh 

nagrad v vseh razpisanih kategorijah. Odločitve žirije glede ocen in dodelitve nagrad posameznim kampanjam so 

dokončne. 
 

Žirantje po specifičnih kriterijih analizirajo različne aspekte kampanje in ocenijo vsako od štirih sekcij prijave. Ocene 

posameznih sekcij prijave se za končno oceno ponderirajo kot sledi: 
 

Strateški izziv & cilji  23,3 % 

Vpogled & strateška ideja 23,3 % 

Izvedba ideje s kreativnimi rešitvami 23,3 % 

Rezultati 30 % 

 

Vsakemu žirantu je dodeljen nabor prijav, za katerega ne obstaja konflikt interesov. Na primer, žirant, ki izhaja iz 

avtomobilske industrije ne bo prejel v ocenjevanje kampanj iz te panoge. Prijavitelji se naj zavedajo, da vsak član 
žirije ne more podrobno poznati različnih izdelkov, storitev in trgov, zato sta predstavitev konteksta in jasen opis 

situacije na trgu izjemno pomembna pri razumevanju stopnje težavnosti izziva. Žirija mora iz zapisanega jasno 

razumeti zakaj so predstavljene metrike pomembne za znamko in podjetje / organizacijo. 
 

 

PRVOSTOPENJSKO ŽIRIRANJE 
 
V prvem krogu vsak član žirije oceni njemu dodeljen izbor del iz različnih kategorij, ki jih oceni brez primerjav z 

drugimi prijavljenimi kampanjami v isti kategoriji. Zaradi števila prijavljenih del, ki jih mora pregledati vsak žirant, je 

zaželeno in priporočljivo, da ste jedrnati. Kampanje, ki prejmejo dovolj visoko število točk, se po poglobljeni debati 
žirije uvrstijo med finaliste Effie Slovenija in tako nadaljujejo v drugostopenjsko žiriranje. 

 

 

DRUGOSTOPENJSKO ŽIRIRANJE 
 

Dela, ki jih prvostopenjska žirija uvrsti med finaliste se ocenjujejo znotraj posamezne kategorije, v kateri so bila 

prijavljena (primerjajo se z drugimi prijavljenimi deli v isti kategoriji). Kampanje, ki prejmejo dovolj visoko število 
točk, se po poglobljeni debati žirije uvrstijo med nagrajence Effie Slovenija. 
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NAGRAJUJE IDEJE, KI DELUJEJO ® 

žiriranje       nagrade 
 

 

 

 

BRONASTA, SREBRNA IN ZLATA NAGRADA EFFIE 
 
Z večanjem števila prijavljenih del in z rastjo kakovosti prijav je Effie nagrado vedno zahtevneje osvojiti, zato je za 

prejemnike toliko bolj dragocena. Prejem nagrade Effie pomeni, da je bilo vaše delo med najučinkovitejšimi tržno-

komunikacijskimi kampanjami v minulem obdobju in je vključevalo odličen vpogled, pronicljivo komunikacijsko 
strategijo, učinkovite kreativne rešitve in rezultate, ki so dokazali, da je bila kampanja učinkovita in uspešna. 

 

Drugostopenjska žirija glede na rezultate ocenjevanja razglasi najboljše kampanje v vsaki kategoriji, ki prejmejo 
zlato, srebrno ali bronasto nagrado Effie Slovenija. Žirija ni dolžna podeliti vseh nagrad v vseh razpisanih 

kategorijah. Če dve kampanji v isti kategoriji dosežeta primerljivo končno število zbirnih točk, se obema podeli 

nagrada iste ravni. Odločitve žirije glede ocen in dodelitve nagrad posameznim kampanjam so dokončne. 
 

 

PLATINASTA NAGRADA EFFIE 
 
Platinasti Effie je nagrada za najboljšo kampanjo v aktualnem razpisnem obdobju, ki ga prejme kampanja za izjemen 

dosežek, npr. odličen vpogled v potrošnika, ki je odprl nove možnosti komuniciranja, resnično izstopajoča kreativna 

strategija, odkritje novega načina vpletanja potrošnika, izredni poslovni dosežek, ki je dokazano posledica tržno-

komunikacijske kampanje ... Le prejemniki zlatih nagrad Effie z najvišjim številom točk se lahko potegujejo za 
platinasto nagrado Effie. Ker je žirija sestavljena iz vodilnih menedžerjev in izkušenih strokovnjakov, ki svoje mnenje 

izrazijo kolektivno, predstavlja zmagovita kampanja najučinkovitejši primer tržnega komuniciranja aktualnega 

razpisnega obdobja, obenem pa podaja tudi sporočilo celotni industriji o smernicah za prihodnost. 
 

 Opomba: Zaradi časovnega obdobja kategorije »Dolgoročna učinkovitost in uspešnost«, ki je daljša od 
aktualnega razpisnega obdobja, nagrajene kampanje v tej kategoriji ne morejo tekmovati za platinasto 

nagrado Effie. 

 
 

KIPCI IN DIPLOME NAGRADE EFFIE SLOVENIJA 
 

Vsakemu nagrajenemu delu pripadata dva kipca nagrade Effie Slovenija. Na kipcu nagrajene kampanje bosta 
navedena naziva oglaševalca in primarne agencije oz. oglaševalcev in primarnih agencij. Vsa sodelujoča podjetja in 

posamezniki bodo navedeni na projekciji Zaključne prireditve s podelitvijo nagrad, na diplomah (z izjemo 

posameznikov) in v Zborniku finalistov Effie Slovenija. Na Zaključni prireditvi s podelitvijo nagrad bosta za nagrajeno 

kampanjo na oder povabljena predstavnika oglaševalca in primarne agencije oz. po dva predstavnika oglaševalcev in 
primarnih agencij, če bosta v obrazcu za prijavo navedeni dve primarni agenciji in dva oglaševalca.  

 

Če bo vaše prijavljeno delo nagrajeno, boste imeli možnost naročiti dodatne ali personalizirane kipce po ceni 250 EUR 
+ DDV na  info@effie.si. Strateški partnerji in posamezniki pa se lahko za potrdilo o sodelovanju pri nagrajeni 

kampanji obrnejo na organizatorja (SOZ). 
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NAGRAJUJE IDEJE, KI DELUJEJO ® 

žiriranje       nagrade 
 

 

PRIZNANJA: NAJBOLJ UČINKOVITI OGLAŠEVALEC, AGENCIJA IN ZNAMKA 
 
Najbolj učinkoviti oglaševalec, agencija in znamka bodo nagrajeni s priznanjem za učinkovitost za največ 

osvojenih točk v izvedbi Effie Slovenija 2020. 

 
Najbolj učinkoviti oglaševalec, agencija in znamka se nagradijo s priznanjem za učinkovitost na podlagi skupnega 

seštevka  osvojenih točk v vsakokratni  izvedbi Effie Slovenija kot sledi: 

 

PRIMARNE  
AGENCIJE, OGLAŠEVALCI IN ZNAMKE 

 SODELUJOČE  
AGENCIJE 

Platinasti Effie             12 točk  Platinasti Effie                 6 točk 

Zlati Effie                     8 točk  Zlati Effie                       4 točke 

Srebrni Effie                 6 točk  Srebrni Effie                   3 točke 

Bronasti Effie               4 točke  Bronasti Effie                  2 točki 

Effie finalist                 2 točki  Effie finalist                    1 točka 

 

Agencija, ki po tem izračunu zbere največ točk, se razglasi za najbolj učinkovito agencijo. Če zbereta dve agenciji 
enako število točk, zmaga tista, ki ima več višjih nagrad. Če tudi po tem ključu še ni mogoče določiti najbolj 

učinkovite agencije, se za najbolj učinkovito agencijo razglasi tista, ki ima večje število nagrajenih akcij. 

 
Oglaševalec, ki po tem izračunu zbere največ točk, se razglasi za najbolj učinkovitega oglaševalca. Če zbereta dva 

oglaševalca enako število točk, zmaga tisti, ki ima več višjih nagrad. Če tudi po tem ključu še ni mogoče določiti 

najbolj učinkovitega oglaševalca, se za najbolj učinkovitega oglaševalca razglasi tistega, ki ima večje število 
nagrajenih akcij. 

 

Znamka, ki po tem izračunu zbere največ točk, se razglasi za najbolj učinkovito znamko. Če zbereta dve znamki 
enako število točk, zmaga tista, ki ima več višjih nagrad. Če tudi po tem ključu še ni mogoče določiti najbolj 

učinkovite znamke, se za najbolj učinkovito znamko razglasi tista, ki ima večje število nagrajenih akcij. 

 
Za naziv najbolj učinkovita znamka velja naslednji način določanja znamke: 

1. prijavitelj v prijavi navede oglaševano znamko oziroma podznamko; 

2. Tekmovalna komisija Effie Slovenija pregleda vse prijavljene akcije, uvrščene med finaliste, in po presoji 

lahko spremeni navedbo prijavitelja glede na  dejansko komunicirano znamko; 
3. odločitve Tekmovalne komisije Effie Slovenija so dokončne, o spremembi znamke pisno obvesti 

prijavitelja; 

4. žirija Effie Slovenija nima pravice spreminjati navedbe imena znamke. 
 

Seštevek točk za najbolj učinkovitega oglaševalca, agencijo in znamko po drugostopenjskem žiriranju pripravi 

Tekmovalna komisija Effie Slovenija. 
 

Nagrade, diplome in priznanja se podelijo na slovesni zaključni prireditvi. 
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NAGRAJUJE IDEJE, KI DELUJEJO ® 

kategorije      struktura 
 
 

OMEJITEV KATEGORIJ 
 

Posamezno kampanjo lahko prijavite v le eno panožno kategorijo ter v največ tri posebne kategorije. 

Posamezno kampanjo lahko torej skupno prijavite v največ štiri kategorije in le enkrat v isto kategorijo. 
 

 Vsaka prijava naj bo vsebinsko prilagojena tako, da se osredotoča na posebnosti svoje kategorije, če te 

obstajajo. Žirija ima pogosto težave pri učinkovitem ocenjevanju primerov, če prijava ni prilagojena 
kategoriji, v kateri je prijavljena. 

 

 Za vsako posamezno prijavo iste kampanje v različne kategorije morate izpolniti ločeno prijavo ter plačati 

prijavnino za vsako posamezno prijavo. 
 

 Organizator si pridržuje pravico do prestavitve prijavljenega dela v drugo kategorijo, združitve 

ali razdružitve kategorij ali zavrnitve kateregakoli prijavljenega dela, če krši razpisna pravila. 
 

 

PANOŽNE KATEGORIJE 
 
Prijavitelji lahko svoje tržno-komunikacijske kampanje prijavijo v 8 panožnih kategorij (kategorije od A do H). 

Opredelitve kategorij naj služijo kot vodilo glede tipov izdelkov in storitev, ki jih smete prijaviti v posamezno 

kategorijo, vendar imejte v mislih, da seznam ni izključujoč za izdelke in storitve, ki niso specifično navedeni.  
 

Posamezno kampanjo je dovoljeno prijaviti le v eno panožno kategorijo. 

 
 

POSEBNE KATEGORIJE 
 

Posebne kategorije niso vezane na izdelek ali storitev, ampak naslavljajo specifično poslovno situacijo, občinstva, cilje, 
poslovne izzive itd. Prijavitelji lahko posamezno kampanjo prijavijo v največ treh posebnih kategorijah (kategorije 

od I do S). 

 
Če prijavljate kampanjo v katero od posebnih kategorij, predstavite prijavljeno kampanjo na način, ki prikazuje kako 

ste rešili svojo situacijo ali izziv, kot je opisano v definiciji kategorije. Ključno je, da temeljito pregledate opredelitve 

kategorij in se prepričate, da vaša kampanja ustreza merilom določene kategorije. Če v prijavi manjkajo podatki, ki 
jih zahteva opredelitev posamezne kategorije, ji bo žirija dodelila nižje število točko. Če niste prepričani, v katero 

kategorijo prijaviti kampanjo, razmislite, ali jo lahko umestite v posamezno kategorijo glede na prevladujoče cilje 

oziroma se obrnite na info@effie.si. 
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NAGRAJUJE IDEJE, KI DELUJEJO ® 

kategorije      pregled kategorij 
 

 

PANOŽNE KATEGORIJE  POSEBNE KATEGORIJE 

A) Izdelki – hrana  I) Korporativni ugled in trajnostna učinkovitost 

B) Izdelki – pijača  J) Družbeno dobro 

C) Izdelki – avtomobilizem in tehnika  K) Nizkoproračunske kampanje 

D) Izdelki – drugo  L) Medorganizacijski trgi (B2B) 

E) Storitve – telekomunikacije in IT  M) Inovacije in tehnologija 

F) Storitve – trgovine  N) NOVO: David proti Goljatu 

G) Storitve – finance in zavarovalništvo  O) NOVO: Fokus na mlade 

H) Storitve – drugo  P) NOVO: E-trgovanje 

  R) NOVO: Odziv za obstanek 

  S) Dolgoročna učinkovitost in uspešnost 

 

 

DEFINICIJE PANOŽNIH KATEGORIJ 

 
 A) Izdelki – hrana 

Vse vrste hrane (tudi pakirana ali zamrznjena hrana, sladoled, sladice, prigrizki, hrana za hišne ljubljenčke, ipd.). 
 

 B) Izdelki – pijača 

Alkoholne (pivo, vino, likerji, ipd.) in brezalkoholne (kava, čaj, sokovi, mleko, ustekleničena voda, gazirane pijače, 
ipd.) pijače. 
 

 C) Izdelki – avtomobilizem in tehnika 
Motorna vozila, motorna kolesa, kolesa, bela tehnika (hladilniki, zamrzovalniki, kuhalne plošče, pečice, pomivalni, 

pralni in sušilni stroji, ipd.), elektronika (TV sprejemniki, predvajalniki, domači kino, kamere, fotoaparati in foto 

oprema, računalniške komponente, igralne konzole, računalniki, mobilne naprave, avtoakustika, klimatske 
naprave, ipd.). 
 

 D) Izdelki – drugo 
Farmacija (zdravila - OTC in zdravilni napitki), kozmetika (ličila, dišave, izdelki za telo, lase, ipd.), čistila (čistila za 

dom, pralni praški, mehčalci, ipd.), izdelki za osebno nego in toaletni pripomočki (šamponi, izdelki za ustno 

higieno, dezodoranti, izdelki za britje, toaletni papir, plenice, vložki, tamponi, ipd.), izdelki za hišne ljubljenčke, 
izdelki za dom in gospodinjstvo (gospodinjski pripomočki, pripomočki za vrtnarjenje), otroška oprema, prosti čas 

(igrače, vse za šport), moda (tekstil, obutev, nakit, ure, očala, dodatki), gorivo, motorna olja, pnevmatike, 

akumulatorji, mediji, založništvo, ipd. 
 

 E) Storitve – telekomunikacije in IT 

Ponudniki telefonije (fiksne, IP, mobilne …), kabelski ponudniki, programska oprema in aplikacije. 
 

 F) Storitve – trgovine 
Trgovine, trgovinske verige, hiper/supermarketi, spletne trgovine. 

 

 G) Storitve – finance in zavarovalništvo 
Finančne (finančno načrtovanje, vzajemni skladi, krediti, varčevanje, ipd.) in zavarovalniške (zdravstvena, 

osebna, življenjska, avtomobilska, potovalna, poslovna zavarovanja) storitve. 
 

 H) Storitve – drugo 

Zdravstvene (vse vrste zdravstvenih in veterinarskih storitev), poslovne (svetovanje, računovodstvo, pravne 

storitve, kadrovanje, ipd.), računalniške, kulturno-umetniške (gledališča, muzeji, koncerti, festivali, ipd.), 
oglaševalske (kreativne, medijske, spletne, PR, ipd.), nepremičninske, transportne in logistične (hitra pošta, 

najem vozil, prevozne storitve: letalske, avtobusne, železniške, ipd.), gostinske, wellness, turistične storitve. 
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NAGRAJUJE IDEJE, KI DELUJEJO ® 

kategorije      pregled kategorij 
 

 

DEFINICIJE POSEBNIH KATEGORIJ 
 

 I) Korporativni ugled in trajnostna učinkovitost 

Kampanje, ki so usmerjene v gradnjo korporativnega ugleda, ki lahko vključujejo kampanje usmerjene na 

področje družbene odgovornosti profitnih organizacij, dela, ki so usmerjena v prepoznavanje poslanstva in vizije 
podjetja. Tudi kampanje, ki delujejo na področju aktivacije sponzorstev in kampanje, ki pomagajo reševati pereče 

in aktualne izzive širše družbene skupnosti. V kategorijo lahko prijavite tudi komunikacijske kampanje, ki temeljijo 

na trajnostnem, dolgoročnem in uravnoteženem odnosu do okolja, družbe in gospodarstva. Sem sodijo kampanje, 
ki s ciljnimi skupinami komunicirajo na bolj osmišljen in dolgoročen način, poudarjajo njihove vrednote in 

nagovarjajo njihov odnos do okolja in širše družbe. 

 

 J) Družbeno dobro 
Družbene komunikacijske kampanje z jasnimi cilji družbene koristi, naročnik oziroma podpisnik akcije pa je 

neprofitna, nevladna ali vladna organizacija s področja družbenih iniciativ, dobrodelnosti, humanitarnosti in 

podobno. V to kategorijo ne sodijo družbeno odgovorne kampanje profitnih organizacij. 
 

 K) Nizkoproračunske kampanje 

Kategorija je namenjena kampanjam, katerih skupni proračun ni presegal 50.000 EUR.   
 

 L) Medorganizacijski trgi (B2B) 

Podjetja, ki s tržno-komunikacijsko kampanjo ciljajo na druga podjetja, tudi kampanje, ki so namenjene 
samostojnim podjetnikom (npr. kampanje bank za poslovne račune, kampanje telekomunikacijskih podjetij za 

poslovno javnost ipd.). V to kategorijo ne sodijo kampanje, ki so namenjene končnim uporabnikom. 

 

 M) Inovacije in tehnologija 
Kampanje, s katerimi se ustvari nov način doseganja ciljne skupine (nova in kreativna raba obstoječih medijskih 

kanalov, uvedba novih tehnologij, medijskih kanalov oziroma medijskih inovacij), kampanje, ki temeljijo na 

odličnem vpogledu v težave znamke ali obnašanje ciljne skupine ter te težave rešujejo s pomočjo inovacij v 
tržnem komuniciranju.   

 

 N) David proti Goljatu 
Kategorija je namenjena kampanjam za znamke, ki so s svojimi aktivnostmi povzročile pomemben premik v 

panogi, ki jih obvladujejo uveljavljene znamke. V tej kategoriji lahko tekmujejo znamke, ki so s svojimi tržno-

komunikacijskimi aktivnostmi 'velikim' prevzele pomemben tržni delež ali delež porabnikov. V kategorijo ne sodijo 
kampanje novih znamk, ki imajo za seboj know-how in finančne injekcije velikih podjetij in njihove uveljavljene 

distribucijske poti. 

 
 O) Fokus na mlade 

Ta kategorija je namenjena tistim, ki razumejo, da mladi pomenijo veliko za prihodnost znamke, zato uspešno in 

učinkovito naslavljajo najstnike ali mladostnike med 15. in 29. letom, torej generacijo Z in del generacije Y. V 

prijavi je potrebno pojasniti ključne razloge, zakaj je kampanja ciljala prav to ciljno skupino in kako uspešna in 
učinkovita je bila. Izpostaviti je potrebno vse elemente v strategiji in uporabljenih kreativnih rešitvah, ki so bili 

posebej usmerjeni na mlado ciljno skupino, ter na kakšen način so upoštevali trende, vrednote ali jezikovne 

značilnosti, ki so posebne za to ciljno skupino. Člani žirije morda niso seznanjeni s to ciljno skupino, zato je v 
prijavi potrebno nasloviti in izpostaviti takšne podrobnosti in pojasniti, zakaj ste naslavljali ravno to ciljno skupino. 

 

 P) E-trgovanje 
Kategorija je namenjena kampanjam, ki so učinkovito uporabile podatke, vpoglede, strategijo in kreativnost ter 

združile poglobljeno razumevanje o nakupovanju s praksami digitalnega trženja za spodbujanje konverzije 

porabnikov e-trgovanja. Delo mora temeljiti na vpogledu(-ih) v potrošnika in mora biti usmerjen k nakupu. 
Kampanje v tej kategoriji bodo ocenjene izključno glede učinkovitosti in uspešnosti e-trgovanja. 
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NAGRAJUJE IDEJE, KI DELUJEJO ® 

kategorije      pregled kategorij 
 

 
 

 R) Odziv za obstanek 

Ta kategorija je namenjena tržno-komunikacijskim aktivnostim, ki so namenjene ohranjanju ali krepitvi pozicije 
podjetja ali znamke in/ali odzivu na nepričakovane poslovne ali neposlovne okoliščine. Aktivnosti odzivanja in 

vzdrževanja pozicije se lahko nanašajo na: 

o odziv ob vstopu novega konkurenta na trg ali ob agresivnih aktivnostih obstoječe konkurence,  
o aktivnosti z namenom zmanjševanja učinkovitosti konkurentovih aktivnosti,  

o aktivnosti ohranjanja pozicije kljub upadanju privlačnosti ponudbe izdelkov, drastični spremembi vedenja 

potrošnikov ali situacije na trgu, negativnim odzivom medijev, trga in uporabnikov, 
o odziv na dejavnike kot so nepričakovani družbeni, politični, kulturni pojavi in tudi epidemije (npr. Covid-19). 

 

 S) Dolgoročna učinkovitost in uspešnost 

Kategorija je namenjena kampanjam za storitve/izdelke, ki izkazujejo dolgoročno učinkovitost v obdobju treh ali 
več let. Gre za dokazovanje dolgoročne uspešnosti in učinkovitosti komuniciranja, ki izhaja iz dobrega poznavanja 

trga, premišljeno postavljenih marketinških ciljev in strategije za doseganje teh ciljev ter vzpostavljenega sistema 

meril – ključnih kazalnikov uspešnosti, ki lahko to dolgoročno uspešnost in učinkovitost komuniciranja nedvomno 
dokazuje s številkami. Prijavitelj mora imeti na razpolago podatke, s katerimi dokazuje učinkovitost od vsaj 30. 

junija 2018 in za celotno razpisno obdobje. Prijavljena dolgoročna tržno-komunikacijska kampanja, ki je 

sestavljena iz več zaporednih kampanj, mora vsebovati dolgoročne skupne cilje (tako v strateškem kot tudi v 
kreativno izvedbenem smislu) in imeti vsaj en kontinuiran izvedbeni element (npr. slogan, glasba, prepoznaven 

komunikacijski ton …). Delo mora dokazovati uspešnost skozi čas. 
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kontakt 
 

 

STROKOVNO-ORGANIZACIJSKI ODBOR EFFIE SLOVENIJA 2020: 
 

VESNA MARĐONOVIĆ 

predsednica Effie Slovenija 2020 

 
MITJA TUŠKEJ 

strokovni direktor Effie Slovenija 2020 

 
ESTERA LAH POLJAK 

vodja komuniciranja Effie Slovenija 2020 

 
PETRA PRELOG 

vodja projekta Effie Slovenija 2020 

petra.prelog@soz.si  
T: + 386 (0) 1 439 60 57 

M: + 386 (0) 31 590 854 

 

 
 

ORGANIZATOR EFFIE SLOVENIJA: 
 

SLOVENSKA OGLAŠEVALSKA ZBORNICA 
Letališka cesta 35 

1000 Ljubljana 

Slovenija 
T: + 386 (0) 1 439 60 50 

E: info@effie.si  

W: www.effie.si  
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