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uvod
Ta priročnik je nastal kot pomoč prijaviteljem pri pripravi učinkovitih prijav v tekmo za nagrado Effie® Slovenija. Na
naslednjih straneh boste našli nasvete stroke za vsako od štirih sekcij točkovanja in o tem, kako predstaviti svojo
zgodbo.
Zapisano ne predstavlja mnenja organizacije Effie® Awards, SOZ ali Strokovno-organizacijskega odbora Effie
Slovenija. Vsi predstavljeni komentarji in informacije - razen določenih izrecnih napotkov Effie - prihajajo neposredno
od strokovnjakov na vodstvenih pozicijah v industriji, ki so svoj čas posvetili delu v žirijah Effie ali pripravi zmagovitih
kampanj z vsega sveta. Pri pripravi tega priročnika pa so nas podprli tudi partnerji in prijatelji Effie Slovenija, ki so se
v vseh teh letih znašli v različnih vlogah, bodisi kot nagrajenci, predavatelji, člani žirij ali strokovno-organizacijskega
odbora, vselej pa kot strokovnjaki in podporniki naše industrije, ki v svojem vsakdanjem delu s pridom uveljavljajo
načela Effie in ustvarjajo uspešne in učinkovite tržne komunikacije.
Verjamemo, da vam bodo nasveti in priporočila v pomoč pri pripravi vaše prijave kampanje v tekmo Effie Slovenija.

ŽIRIRANJE
Prijavljena dela bo presojala dvostopenjska žirija Effie Slovenija, v kateri so vodilni menedžerji in izkušeni strokovnjaki
s področja marketinga in komunikacij. 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 v primerjavi z drugimi prijavljenimi kampanjami v isti
kategoriji.
Vsakemu žirantu je dodeljen nabor prijav, za katerega ne obstaja konflikt interesov (žirant, ki izhaja iz avtomobilske
industrije ne bo prejel v ocenjevanje kampanj iz te panoge), 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.
Zaradi števila prijavljenih del, ki jih mora pregledati vsak žirant, je priporočljivo, da ste jedrnati, jasni in iskreni.

TOČKOVANJE
Žirantje po specifičnih kriterijih analizirajo različne vidike kampanje in ocenijo vsako od štirih sekcij prijave. Ocene
posameznih sekcij prijave se za končno oceno ponderirajo kot sledi:

Strateški izziv & cilji
Vpogled & strateška ideja
Izvedba ideje & kreativne rešitve
Rezultati

23,3 %
23,3 %
23,3 %
30 %

Ocene žirije določijo, katera dela bodo nagrajena z zlato, srebrno ali bronasto Effie nagrado. Za vsako od nagrad je
potrebno minimalno število zbirnih točk. Žirija ni dolžna podeliti vseh nagrad v vseh razpisanih kategorijah. Odločitve
žirije glede ocen in dodelitve nagrad posameznim kampanjam so dokončne.
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POPOTNICA PRIJAVITELJEM
“Po tem, ko se enkrat odločiš, da boš sodeloval in svoje delo prijavil na Effie, sem
prepričana, da uvedeš 'logiko' Effija v pripravo vseh marketinških aktivnosti. Kar
pomeni, da je nastavljanje poslovnih, marketinških in komunikacijskih aktivnosti stalnica pri
snovanju kampanj, prav tako pa tudi preverjanje njihovih učinkovitosti ob zaključku
aktivnosti. Na ta način postane interna diskusija veliko bolj kakovostna in argumentirana,
kampanje pa bolj učinkovite. Moj nasvet je zelo enostaven: vpeljite Effie način razmišljanja
v pripravo, snovanje, briefiranje, preverjanje ustreznosti kreativne strategije, medijske
strategije in v preverjanje učinkovitosti v vse svoje večje marketinške kampanje.”
MOJCA AVŠIČ, Strateški marketing, NLB Skupina

“Vsi nagrajenci preteklih izvedb Effie so jasno pokazali, da je žirija vedno prepoznala
kampanje, ki so izstopale s svojo sporočilnostjo, učinkovitostjo in jasno zastavljenimi
cilji. Natančno in poglobljeno delo žirantov ne spregleda nobenega nadpovprečnega
dosežka, zato spodbujam vse, ne glede na to, da se še morda odločajo med vsemi
možnostmi in kategorijami, da svoja dela prijavijo na Effie. Vsaka odlična kampanja je
unikat, ki v Effie prostoru ne bo spregledan.”
ALEŠ MUHIČ, direktor trženja, PRO PLUS

“Effie nagrada vas zagotovo in preverjeno dvigne iz povprečja. Vredno se je potruditi.
Lev za agencijo je Effie za naročnika. Še več: Lev prinese dobiček posredno, Effie pa
neposredno.
Ravno zaradi spleta je klasično raziskovanje porabnikov še bolj nujno. Effie nagrajenci z
raziskavami začenjajo in z raziskavami zaključujejo projekte in posle.
Effie prijava je pot k uspehu znamke, dobičku naročnika in nagradi prijavitelja.”
JANJA BOŽIČ MAROLT, predsednica uprave, Mediana
“Ko v ekipi veste, da ima projekt, na katerem začenjate delati, velik uspešnostni potencial,
ga umestite na svojo Effie listo. Takoj morate vstopiti v prvo fazo. Ta je hrčkanje. Vsak
podatek, ki vas pelje skozi proces priprave projekta, shranite. To počnite ves čas. Ko se
projekt zaključi ali pa se zaključuje obdobje za Effie tekmo, vstopite v drugo fazo, v fazo
abstrakcije oziroma odmišljanja. Posekajte vse podatkovne veje, da boste prišli do bistva.
Na deblo podatkovnega drevesa privijačite najlepše veje, najbolj smiselne dokaze,
vrednosti, pokazatelje. To je naloga tretje faze, faze dedukcije ali izpeljevanja. Ključno
imate narejeno. Pred vami je čudovita, pravilno raščena podatkovna smrekica. Manjkajo ji le
še novoletni okraski - čudovito prepletene besede, ki bodo vse, ki vas bodo obiskali, spravili
v posebno zamaknjenost.”
ŽANA MOČNIK KONCILIJA, vodja projektov, Formitas creative

“Vse, ki se sprašujete o kampanji, ki bi jo lahko prijavili, spodbujam, da izberete tisto, ki
ste jo soustvarjali s srčnostjo in strastjo, tisto, v kateri ste uživali in ste kljub trdemu
delu s sodelavci in partnerji ustvarili zgodbo, na katero ste ponosni. In ja, štejeta tudi
uspešnost in učinkovitost.”
ESTERA LAH POLJAK, strateška vodja projektov v marketingu, Delo d.o.o.
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strateški izziv in cilji
SEKCIJA 1: STRATEŠKI IZZIV IN CILJI
Vprašanja 1A-1C

Ta sekcija povezuje in oblikuje ostale elemente akcije. Če je ta sekcija šibka, potem po mnenju žirije to oslabi celotno
prijavo, ker je potreben kontekst, da bi razumeli, katera je bila ključna ideja in kako pomembni so bili rezultati. Izzivi
in razmere poslovanja, s katerimi se je soočala vaša znamka, je potrebno jasno razumeti. V okviru strateškega tržnokomunikacijskega izziva žirija ocenjuje elemente glede na ustreznost in ambicioznost.
Kako se vsako področje nanaša na zastavljene cilje in ali so cilji v celoti pojasnjeni? Jasno opišite, kakšni so bili vaši
cilji in zakaj so bili v kontekstu vaše situacije pomembni. Če niste imeli vnaprej opredeljenih ciljev ali ste imeli
odprte cilje, potem to pojasnite. Žirantje stalno poudarjajo, da vidijo, kdaj so bili cilji postavljeni naknadno in v tem
primeru dodelijo nižje število točk.
Pojasnite kontekst v zvezi s panogo, trgom, podjetjem, konkurenčnostjo okolja in stopnjo težavnosti vašega
izziva. Ena najpogostejših pritožb žirije je pomanjkanje konteksta.
Opredelite ciljno(e) skupino(e), ki ste jo želeli doseči. Opišite njihov odnos, vedenje, kulturo itd. Zakaj ste
ciljali prav njih?
Pojasnite, zakaj so vaši cilji pomembni za vašo znamko. Če so na voljo, podajte referenčne točke v odnosu
na preteklo obdobje. Pojasnite, zakaj so vaši cilji izziv v kontekstu vaše panoge.
Navedite orodja, ki ste jih nameravali uporabiti za merjenje vsakega cilja.

KRITERIJI OCENJEVANJA: STRATEŠKI IZZIV IN CILJI
Da boste razumeli, kako žirija ocenjuje sekcijo »Strateški izziv in cilji«, so v nadaljevanju kriteriji ocenjevanja prvega
sklopa pisne predstavitve, kot jih je v navodilih prejela pretekla žirija:

Kako jasno je predstavljena poslovna priložnost:
o je trg padal / rastel / stagniral?
o kako je delovala konkurenca?
o kakšne so bile prednosti in priložnosti znamke, glede na tržno situacijo, konkurenco, ciljne skupine, …?
o logičnost / relevantnost in jasnost izbire pristopa glede na opisane faktorje?

Ali so cilji skladni z opisano priložnostjo?

Ali so cilji ambiciozni?

Ali so cilji merljivi in časovno opredeljeni?

Še posebej velja nagraditi:
o tiste prijavitelje, ki so si prizadevali za dobičkonosnost (ali preko kazalnikov, kot so EBIT in podobni,
ali preko rasti vrednostnih tržnih deležev, vrednostne prodaje ali zviševanja cene);
o uporabo smiselnih kazalnikov uspešnosti (KPI-jev) glede na cilje, ročnost … kampanje;
o jasno opredelitev, zakaj so komunikacije ključna sestavina marketinškega spleta za uspeh (izločitev
vpliva ostalih "P-jev").

Ne kaznovati tistih prijaviteljev, ki so si postavili dolgoročne cilje (npr. sprememba v percepciji znamke,
sprememba pozicije znamke v konkurenčnem prostoru, generiranje leadov), ne pa takojšnjih prodajnih ciljev,
če je to smiselno pri nalogi, ki jo imajo.
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nasveti stroke

strateški izziv in cilji

“Če ni podanega konteksta, opredelitve vaše panoge in konkurenčnega okolja, ni mogoče razumeti, kako velika je
bila ideja ali kako pomembni so bili rezultati.”
“Če se ključni kazalci učinkovitosti (KPI) ujemajo z izzivom, očitno niso bili naknadno prilagojeni.”
“Čimbolj jasno povejte, zaradi česa so bili vaši cilji še posebej težko dosegljivi. Opredelite pričakovanja in kako ste
določili referenčne točke. Ne vključujte preveč ciljev, osredotočite se le na ključne.”
“Veliko bolj prepričljive in razumljive so tiste prijave, ki jasno predstavijo svoje ciljne skupine, saj je tako lažje
postaviti kampanjo v kontekst in razumeti, kako so realizirali idejo.”

“Vsak nasvet je dobrodošel, saj na izbor vpliva tudi vrsta dejavnikov, ki jih ne moremo
nadzorovati. Od tega, kakšne so druge prijavljene kampanje, do sestave žirije. Izziv pa
ostaja za vse enak: kako učinkovito predstaviti učinkovito kampanjo. Ker včasih je kampanja
odlična, njena predstavitev pa ne naredi pravega vtisa na žirijo. In obratno. Zato svetujem,
naj bo pisna prijava doživeta, naj pojasni in opiše vse, kar bi prijavitelji povedali na
ustni predstavitvi, in naj vključijo tudi predstavitev panoge, za katero je bila izvedena
kampanja. Kampanje za popolnoma različne panoge so seveda različne, zato naj bodo jasno
navedeni razlogi za odločitve, vzroke in posledice. Naj tudi v video predstavitvi
ponazorijo razloge za svoje odločitve in zakaj je kampanja takšna, kot je. Seveda je dobro
tudi, če predstavitev vključuje kako posebnost, piko na i ali češnjo na torti, da si jo bo
žirija zapomnila.”
VIKTORIJA RADOJEVIĆ MAVRIČ, izvršna direktorica področja marketinga, Mercator, d.d.

“Zame je ključen podatek, ali so bili v nekem projektu zastavljeni ustrezni in realni cilji.
To pomeni, da si s komunikacijskimi kampanjami ne lastimo učinkov, ki so rezultat
drugih poslovnih odločitev. Bodimo realni, kakšen je domet komunikacijskih kampanj, pa
vendarle dovolj ambiciozni. V sami prijavi pa je ključno, da je dokazana povezava med
aktivnostmi in rezultatom.”
URBAN KORENJAK, direktor trženja, Europlakat

“Effie je več kot nagrada, Effie moraš živeti in to se naj izraža tudi v prijavi. Le-ta naj
bo osredotočena na akcijo, ki jo predstavljate, ciljno skupino, kateri je namenjena,
razumljivo prikazana v povezani zgodbi, predvsem pa podkrepljena z rezultati raziskav, ki
morajo biti verodostojne in zanesljive. Merjeni cilji morajo biti postavljeni in obrazloženi
prej in ne na osnovi dobljenih rezultatov.”
IRENA SETINŠEK, izvršna direktorica, Mediana
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vpogled in strateška ideja
SEKCIJA 2: VPOGLED IN STRATEŠKA IDEJA
Vprašanji 2A-2B

Žirija ocenjuje, kako natančno, iznajdljivo in učinkovito se ideja in strategija soočata z izzivi.
Svoj vpogled strnite v enem stavku. Pojasnite, kako je nastal. Katere raziskave so vam pomagale, da ste
prišli do tega vpogleda? Ali ste vpogled naknadno priredili/potrdili, ko ste identificirali priložnosti?
Pojasnite, kako se je ključna ideja soočila z izzivom.
Ne pozabite, da morate odgovoriti na vprašanje 2B v enem samem stavku. To ni vaš slogan - to je ključna
ideja, ki je vodila vaše aktivnosti in pripeljala do rezultatov.

KRITERIJI OCENJEVANJA: VPOGLED IN STRATEŠKA IDEJA
Da boste razumeli, kako žirija ocenjuje sekcijo »Vpogled in strateška ideja«, so v nadaljevanju kriteriji ocenjevanja
drugega sklopa pisne predstavitve, kot jih je v navodilih prejela pretekla žirija:

Ali je konceptualna ideja relevantna za izdelek/storitev in ciljno skupino?

Ali je razvidno, da gre za konceptualno veliko idejo in ne za domislico?

Jasnost vpogledov v vedenje ciljne skupine.

Jasnost vzročno-posledičnih povezav? Je prijavitelj razložil »zakaj« (vpogled, situacija)  »zato« (prav to
sporočilo in ideja)?

Ocenite smiselnost celotne verige: smiseln strateški izziv  smiselna izbira ciljnih skupin  smiselna izbira
ključnega sporočila  smiselna kreativna ideja.

Še posebej velja nagraditi strateške ideje, ki se izredno skladajo z znamko – želeno in/ali dejansko percepcijo.
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nasveti stroke

vpogled in strateška ideja

“V celoti opišite "aha" vpogled v potrošnika, zaradi katerega je bila vaša ideja edinstvena in učinkovita.”
“Vpogled v potrošnika mora biti resnično prilagojen znamki, ne pa splošno za celotno demografsko skupino.”
“Jasno razložite, kako ste prišli do vpogleda in zakaj je pomemben za vaš tržno-komunikacijski izziv. Zakaj je to
vpogled in ne le podatek o ciljni skupini ali izzivu? Kako je ta vpogled povezan s tem, kar se še dogaja v panogi
ali s potrošnikom? Kakšen je položaj vaše znamke, kako lahko izkoristite ta vpogled?”
“Vpogled bi moral biti kot zlata nit, nov in drugačen, da vzbuja napetost in spodbuja aktivnost. Ideja naj iz
vpogleda izpelje aktivacijo na zanimiv, privlačen in uporaben način, ki pomaga doseči zastavljene cilje.”
“Je bil vpogled skladen s prepričanji ciljnih skupin in je bilo iz njega mogoče izpeljati koncept, iz katerega je
nastala strategija? Je kampanja dosledno odražala ciljno skupino, vpogled in strategijo?”
“Ideja ni slogan! Ideja je točka, na kateri se analiza problema spremeni v edinstveno rešitev, ki je nihče od
vaših konkurentov ne bi mogel posnemati. Ideja naj odraža poglobljeno razumevanje potrošnikov.”
“Ideja mora biti neposredno povezana z vpogledom v potrošnika in ne predstavlja taktične izvedbe, ki ste jo
uporabili. Ideja mora biti jedrnata, hkrati pa mora žiriji podati dovolj podrobnosti, da brez težav razume, kako
je ekipa prišla do te ideje in zakaj je pomembna za znamko in kampanjo.”
“Effie je nagrada za kreativno učinkovitost. Pri tem še posebej pravilno opisuje kontekst rek;
"Creativity is inteligence having Fun." Zato je ob prijavi tako zelo pomembno povezati
izziv-idejo-učinek. Kako se ideja točno spopada z izzivom, v katerem trenutku, katere
skupine, kako se manifestira v učinku, kako se distribuirana skozi medije, izkušnjo, kaj
spreminja. Nato pa je pomembno tudi, če je več kampanj ali aktivnosti med seboj povezanih
in vsaka posebej dodajajo k sinergiji skupnega končnega učinka, da se tudi ta vidik
primerno predstavi in oceni.”
TONI TOMAŠEK, CEO in CCO Slovenia / CBD Adriatic, Publicis Groupe

“Effie ocenjuje celostno tržno-komunikacijsko učinkovitost prijavljenih projektov. Ne gre
zgolj za dobro komunikacijsko strategijo, odlično oblikovane vsebine ali zgolj preseganje
zastavljenih rezultatov. Dobri projekti jasno pokažejo povezanost celostnega
marketinškega spleta in njihov dokazljiv vpliv na rezultate. So projekti, ki odražajo
skupno delo različnih ekip v podjetju in rezultati veselijo vse, tudi ekipo financ in lastnike :)”
MATJAŽ BUTARA, direktor marketinga, Big Bang

“Pri žiriranju se mi zdi pomembna zgodba, ki jo blagovna znamka govori, in povezava te
zgodbe s poslovnimi cilji in strateškimi usmeritvami podjetja na eni strani ter njeno
učinkovito komuniciranje s ciljnimi skupinami na drugi.”
DOLORES PODBEVŠEK, direktorica trženja tiskanih in digitalnih edicij, Delo d.o.o.

“V spremenjenem poslovnem okolju in nakupnih navadah potrošnikov je še posebej
pomembno, da oglaševalci na novo prisluhnete potrošnikovim željam, zmožnostim in
potrebam. Upoštevajte informacije s trga ni jih zapakirajte na sprejemljiv način.”
JANEZ JEREB, direktor projektov, Mediana
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izvedba ideje
SEKCIJA 3: IZVEDBA IDEJE
Vprašanje 3 + priloga Medijske investicije + predstavitveni video

Žirantje ocenjujejo, zakaj ste izbrali določene komunikacijske kanale - kako so povezani z vašo strategijo in ciljno
skupino? Je kreativno delo učinkovito? Ali naslavlja vaše cilje? Prijavitelji morajo opisati svojo medijsko in kreativno
strategijo.
Povežite vpoglede in strateški izziv v komunikacijsko strategijo.
Se je vaša komunikacija skozi čas spreminjala? Pojasnite kako.
Pojasnite, zakaj ste izbrali te komunikacijske kanale - zakaj so bili pravi za vašo ciljno skupino in idejo? Zakaj
niste izbrali drugih?
Stroški medijskih investicij (priloga “Medijske investicije”)
Stroški medijskih investicij, brez agencijskih provizij ali stroškov produkcije za kampanjo opisano v tej prijavi (po
lastni presoji ocenite, kaj predstavljajo provizije, produkcija in širši spekter, ki zajema medije - od doniranega
prostora do stroškov aktivacije).
Tradicionalni in netradicionalni plačani mediji. Primer: zakup TV oglasa ali zakup oglasa na mobilnih
napravah.
Stroški aktivacije. Primer: če ste organizirali dogodek, kolikšen je bil strošek za pop-up trgovino; koliko je
stal zakup iskalnih gesel na Googlu?
Vrednost doniranega medijskega prostora. Primer: če predstavljate filmski festival in vam je sponzor
doniral 2 uri brezplačnega oglaševalskega prostora na TV, ocenite, koliko bi vas to stalo, če bi plačali.
Lastni mediji in sponzorstva (priloga “Medijske investicije”)
Lastni mediji. Primer: lastnina podjetja, bodisi v fizični ali digitalni obliki, ki ste jo uporabili kot
komunikacijski kanal (npr. korporativna spletna stran, profili na družbenih omrežjih, embalaža, oznamčena
trgovina, avtobusi itd.)
Če ste v tabeli »Komunikacijske točke dotika« označili tudi lastne medije, v vprašanju o lastnih
medijih pojasnite, kako ste te točke dotika uporabili.
Sponzorstva, ki so lahko vplivala na končni rezultat komunikacije. Primer: kot sponzor športnega
dogodka dobim brezplačen prostor za svoj logo v času največje gledanosti.
Predstavitveni video naj prikaže kreativne rešitve in ni namenjen ponovni predstavitvi celotne prijave naj dopolnjuje vašo pisno predstavitev. Člani žirije najprej preberejo pisno predstavitev in si nato ogledajo
predstavitveni video, zato je pomembno, da imate to v mislih pri pripravi enega in drugega.

KRITERIJI OCENJEVANJA: IZVEDBA IDEJE
Da boste razumeli, kako žirija ocenjuje sekcijo »Izvedba ideje«, so v nadaljevanju kriteriji ocenjevanja tretjega sklopa
pisne predstavitve, kot jih je v navodilih prejela pretekla žirija:
 Jasnost vzročno-posledičnih povezav  sta kreativna in medijska strategija logično/smiselno nadaljevanje
prejšnjih poglavij?
 Kakovost izvedbe oziroma izpeljava idejnega koncepta v kreativne rešitve  domislice vs. integrirana zgodba?
 Je medijski splet smiseln glede na nalogo?
 So medijske investicije smiselne glede na nalogo in konkurenčno situacijo?

10

NAGRAJUJE IDEJE, KI DELUJEJO

®

2020 priporočila za učinkovito prijavo effie slovenija

nasveti stroke

izvedba ideje

NASVETI STROKE: IZVEDBA IDEJE
“Povežite komunikacijsko strategijo neposredno s cilji in vpogledi. Brez tega je to le medijski načrt in ne
komunikacijska strategija.”
“Kako ste kampanjo izvedli na trgu, je obstajala “pot” po kateri ste želeli voditi potrošnike in kako je potekala?”
“Ne pozabite, da komunikacijske strategije vključujejo kreativno in medijsko strategijo - ne le taktike.”
“Če ste uporabili posamezen komunikacijski kanal, kako ste ga uporabili - kakšno ciljanje ste uporabili in zakaj je
bila vaša uporaba tega kanala bolj učinkovita od drugih agencij ali znamk?”
“Kako ste preko izbranih kanalov optimizirali doseg? Kako in zakaj ste izbrane kanale postavili pred druge?”
“Kako se medijska strategija povezuje z izvedbo? Ali se je s testiranjem in učenjem naknadno spreminjala?”
“Ne osredotočajte se le na opis kreativne izvedbe. Pojasnite tudi, kako ste dosegli svojo ciljno skupino.”

NASVETI STROKE: PREDSTAVITVENI VIDEO
“Ne ponavljajte pisne predstavitve v video obliki z veliko poveličevanja namesto dejanskega prikaza dela, kot ga
je videla publika. Pisna predstavitev in video naj se dopolnjujeta in ne ponavljata istih informacij.
Predstavitveni video naj ne bo “prodajni” - to zmanjša vašo kredibilnost.””
“Izpustite zgodbo in rezultate iz predstavitvenega videa in izpostavite izključno krativo, še posebej različne
izvedbe. Več vrst kreative kot boste prikazali, bolje bo. Ocenjevanje jemljem resno in pazljivo preberem
pisno predstavitev, zato zgodbe v predstavitvenem videu ni potrebno ponavljati. Raje jasno vidim različne
izvedbe kreativne rešitve, kot da bi ponovno poslušal/gledal predstavitev kampanje.”

“Žirijo zagotovo impresionira, če iz prijave prepozna, da je bila kampanja resnično SMART.
Ne zgolj v smislu stroge definicije, ampak tudi v smislu premišljene (na podlagi podatkov),
domiselne (na podlagi uvida) in morda celo presenetljive strategije, ki z izborom in
kombinacijo komunikacijskih kanalov glede na navade in življenjski slog vaše ciljne
skupine najbolj optimalno izkoristi in oplemenititi dan proračun.”
TILEN KLARIČ, direktor, Media Publikum

“Vrhunska vsebina je enako pomembna kot oblika. Tudi pri ocenjevanju Effie. Zato
priporočam, da pri prijavah svojih del poleg dobrih vizualizacij, prikazov kreativnih rešitev in
rezultatov, razložite tudi to, kakšno funkcijo, komunikacijske cilje in rezultate je znamka
dosegla s svojo kakovostno grafično pojavnostjo.”
IVOR BOGUNIĆ, umetniški direktor in partner, Yootree Creative

“Na Effieju vselej prednjači učinkovitost. Temu navkljub pa ne gre zanemariti dobre stare
kreativnosti v povezavi z relevantnim strateškim vpogledom. Se pravi, kako naj
akcija emocionalno poveže uporabnika z določenim izdelkom ali storitvijo. Z vpogledom je
povezana tudi izbira pravega tona celotne komunikacije - katero čustvo naj kampanja
vzbudi pri uporabniku. Naj se ta od srca nasmeji, prestraši, potrka po prsih ali razžalosti? V
kolikor akcija efikasno zajame zgoraj naštete parametre, imamo zmagovalko.”
ROBERT BOHINEC, kreativni director, Futura DDB
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rezultati
SEKCIJA 4: REZULTATI
Vprašanja 4A-4B

Žirija išče neposredno povezavo med cilji in rezultati. Na prepričljiv način razložite, kako ste s tržnim
komuniciranjem dosegli te rezultate in zakaj zanje niso zaslužni drugi dejavniki ter pojasnite zakaj so doseženi
rezultati pomembni. Če ste dosegli dodatne rezultate, razložite kakšni so bili in zakaj so pomembni. Če določenega
cilja niste dosegli, to pojasnite. Prijave lahko obsegajo vse od majhnih aktivacij na lokalno omejenem trgu do obsežnih
nacionalnih kampanj. Žirija pri ocenjevanju upošteva okolje, v katerem je potekala posamezna tržno-komunikacijska
aktivnost. Pomembno je, da vključite kontekst panoge, saj žirija morda ne pozna njenih posebnosti.
Npr. 1-odstotno spremembo v močno segmentirani, zasičeni kategoriji je težje doseči kot spremembo za več
odstotkov v kategoriji z malo konkurence. Podobno, povečanje prodaje za doslej neoglaševan produkt je manj
impresivno kot majhno povečanje prodaje za produkt, pri katerem se oglaševalski proračun ni spremenil, se je pa
spremenila tržno-komunikacijska strategija. V nekaterih primerih je uspešna kampanja tudi v primeru, ko so prodajni
rezultati v prikazanem obdobju slabši od predhodnega obdobja, saj so se tržne razmere močno spremenile (na
primer: v letošnjem letu je prodaja avtomobilov močno padla). V spremenjenih razmerah je vaša kampanja močno
prispevala k temu, da se je tržni delež znamke povečal. To je odličen argument uspešnosti in učinkovitosti.

KLJUČNI OPOMNIKI
Ponovite cilje/ključne kazalnike učinkovitosti (KPI), da bo žirija lažje primerjala cilje z rezultati.
Podajte kontekst s podatki iz prejšnjih obdobij, merili učinkovitosti v panogi, konkurenco itd.
Pojasnite pomembnost predstavljenih rezultatov. Kako so rezultati med seboj povezani in kako so vplivali na
znamko in posel?
Pojasnite, kako veste, da je ravno vaša tržna komunikacija pripeljala do rezultatov.
Izločite ali vsaj navedite druge dejavnike, ki bi lahko pripomogli k vašemu uspehu. Žirija ceni poštenost, če
pa bo zaznala, da ste tovrstne informacije prikrivali in pripisali rezultat izključno vašim tržno-komunikacijskim
aktivnostim, pri čemer je denimo znan nek ključen dejavnik v posamezni panogi, ki zagotovo vpliva tudi na vašo
znamko, bo v predstavljene rezultate dvomila in kampanji dodelila nižjo oceno. Ne podcenjujte izkušenosti in
znanja članov žirije.

PODATKI
Če gre za zaupne informacije, lahko rezultate podate v odstotkih, odstotnih točkah ali pa jih indeksirate.
Tabele in grafi so uporabni pripomočki za jasno predstavitev rezultatov.
Če boste v prijavi vključili rezultate, ki se nanašajo na obdobje po 30. 6. 2021, bo vaša prijava izločena iz
tekmovanja.
Če ne morete predstaviti določenih zaupnih poslovnih rezultatov, pojasnite zakaj je tako oziroma poskusite na nek
posreden način z zgovorno primerjavo prikazati pomen in veličino rezultatov. Če ključnih rezultatov ne navedete
brez razlage, bi si žirija lahko predstavljala, da ste to storili, ker so bili rezultati slabi.
Navesti morate vire vseh podatkov. Med viri ne navajajte imen agencij.

KRITERIJI OCENJEVANJA: REZULTATI
Da boste razumeli, kako žirija ocenjuje sekcijo »Rezultati«, so v nadaljevanju kriteriji ocenjevanja četrtega sklopa
pisne predstavitve kot jih je v navodilih prejela pretekla žirija:
 USPEŠNOST vs. UČINKOVITOST: je prijavitelj dosegel svoje cilje?
 Ali so ti rezultati res visoki glede na pretekle rezultate, tržno situacijo ali glede na konkurenco?
o poslovni rezultati: prinašajo za podjetje dvig prihodkov in še posebej dobičkonosnosti (opomba: pri tistih
kampanjah, ki niso imele ciljev takojšnje prodaje, upoštevajte ta faktor)?
o marketinški rezultati: izjemnost rasti tržnih deležev (še posebej vrednostnih), rasti dosežene cene, ter/ali
rasti števila uporabnikov in frekvence nakupa?
o komunikacijski rezultati: izjemnost (uspešnost) glede na kategorijo, konkurenco, znamko?
 Še posebej velja nagraditi tiste prijavitelje, ki so jasno izključili vplive drugih aktivnosti na rezultat (torej
nekomunikacijske faktorje): vplive svojih promocijskih aktivnosti (popusti, akcije, …), vplive večjega medijskega
proračuna v primerjavi s konkurenco, vplive rasti trga, vplive cenovne politike, vplive sprememb v distribuciji,
vplive njihovih ostalih komunikacijskih aktivnosti.
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“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.”
“Prijavitelj naj navede referenčne točke in ne le rasti v odstotkih. Brez konteksta je pri teh odstotkih težko reči,
kaj je res odlično.”
“Precej je bilo očitnega pretiravanja in nejasnih povezav s strateškimi cilji. Prijavitelji naj se osredotočijo na
rezultate in z njimi zaokrožijo zgodbo, ki so jo predstavili v pisni predstavitvi.”
“Vse preveč prijavljenih del je prikazalo nejasne ključne kazalnike učinkovitosti in ni uspelo ovrednotiti
resničnega učinka njihove kampanje. Zagotovo bi jim pri tem pomagale bolj široko zastavljene meritve pred,
med in po kampanji, da bi lahko prikazali dejanske spremembe v dojemanju ali obnašanju potrošnikov.”
“Nekateri rezultati so brez konteksta delovali preprosto površno in se niso ujemali s postavljenimi cilji. Pojasnite,
zakaj je posamezen cilj relevanten in ne poročajte zgolj o meritvah brez konteksta.”
“Zdelo se mi je, da so prijavitelji v mnogih primerih le nakazali, da je kampanja nekako povezana s spremembami
v prodaji, niso pa znali prikazati, zakaj točno je bila kampanja uspešna pri povečanju prodaje - na kaj je
kampanja vplivala, da se je posledično povečala prodaja.”
“Podajte referenčne točke, navedite utemeljitev ciljev in ponazorite, kako je predstavljeno delo prineslo rezultate.”
“Izolirajte rezultate od drugih spremenljivk. Rezultatov ne ponarejajte. Ne prikazujte zavajajočih statistik.”
“Poštenost je veliko bolj učinkovita od olepševanja rezultatov. Vsi smo že doživeli zmage in poraze, zato ni
potrebno, da je predstavljena kampanja za vsako ceno videti popolna, ker bo samo zasejala dvom.”
“Rezultatom podajte kontekst, s pomočjo katerega bo žirija znala ovrednotiti, ali so doseženi rezultati dobri in
zakaj. Pojasnite, kaj pomenijo številke in ključni kazalniki učikovitosti, kaj vse vključujejo in kako jih vi
definirate (ne zapišite samo “angažiranost” ampak jo opredelite, s katerimi KPI-ji jo vrednotite).”
“Bodite transparentni in pošteni. Rezultati morajo biti merljivi in izhajati iz verodostojnih, preverljivih virov.”
“Prijave, ki vsebujejo razlago, zakaj so rezultati pomembni za poslovni rezultat znamke, se v tekmi za nagrade
Effie odrežejo bolje. ”
“V nekaterih primerih so za rezultate uporabili zelo mehke meritve, kot so CTR ali obisk spletnih strani. Te meritve
so dober začetek, vendar ne smejo biti končni cilj. Navedite tudi konkretne poslovne rezultate.”
“Poleg tržno-komunikacijskih ciljev, bi rad videl tudi poslovne rezultate povezane s temi cilji. Z drugimi besedami,
kako je lahko porabljenih 100.000 EUR za kratkoročno povečanje prodaje za 40.000 EUR uspeh? Če je bil vaš
kratkoročni cilj sprememba percepcije in povečanje zavedanja, pojasnite, kako je na daljši rok to vplivalo tudi na
poslovanje.”
“Če zapišete v rezultatu, da je bil cilj presežen za 520 %, ob tem pomislim, da so bili cilji slabo zastavljeni, ne pa
da so bili rezultati dobri.”
“Včasih rezultati niso zadostno povezani z zastavljenimi cilji ali pa ključni kazalniki učinkovitosti (KPI) niso bili
primerni za cilje, zato sem domneval, da je to posledica pomanjkanja resnično prepričljivih pozitivnih rezultatov.”
“Ne podcenjujte pomena referenčnih točk in podajte razloge za uporabljena merila uspešnosti. Če uporabite
obdobje 4 tednov iz celega leta to ni ravno v pomoč, če zraven ne pojasnite, zakaj ste uporabili to 4-tedensko
obdobje - sicer bo videti, kot da manipulirate z rezultati.”
“Več konteksta v zvezi z izzivom in več specifičnih, kvantificiranih rezultatov. Brez teh dveh komponent je
izjemno težko presojati uspešnost kampanje.”
“Veliko KAJ-ev, premalo ZAKAJ-ev. Zakaj bi radi povečali poznavanje znamke za x %? Kaj bi to pomenilo za
vaše podjetje v resničnem svetu? Kontekst je manjkal pri mnogo rezultatih.”

NASVETI STROKE: DRUGI DEJAVNIKI NA TRGU
Vprašanje 4B

“Predstavite več konteksta o situaciji na trgu in povejte kakšen vpliv so poleg vaše kampanje imeli ekonomski
trendi. Če boste odkriti o vseh dejavnikih, ki so prispevali k uspehu, boste povečali kredibilnost vaše
prijave.”
“Predvidevajte, kakšni bi lahko bili ugovori/vprašanja žirije in jih naslovite. Izločite možne vplive drugih
dejavnikov in utemeljite, kako je vaša tržno-komunikacijska aktivnost pripeljala do rezultatov.”
“Večja je verjetnost, da bom verjel, da je bila vaša kampanja uspešna, če omenite tudi druge dejavnike, ki bi
lahko vplivali na uspeh ali podate razloge, zakaj v vašem primeru posamezni dejavniki niso pripomogli k uspehu.”
“Jasno izpostavite, kateri drugi dejavniki bi lahko vplivali na učinek kampanje. Bodite pošteni o tem, kateri vpliv
lahko nedvoumno pripišete čemu, katerega pa morda ne zmorete oceniti.”
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“Ključni elementi priprave Effie prijave so čas, natančnost, potrpežljivost in podatki. Pri
pisanju poskrbite, da se skozi besedilo začuti teža/moč vaših dosežkov. Zato je ključna
predstavitev rezultatov, in sicer tako z vidika relevantnosti uporabljenih metrik
(povezanost s cilji) kot konteksta analize. Postavitev podatka v pravi kontekst da
rezultatu pravo vrednost. Kontekst je lahko rezultat v času, primerjava s konkurenti ali
primerjava s kategorijo (npr. dosežek je lahko tudi v tem, da celotna kategorija v zadnjih
letih pada za x %, vi pa ste uspeli s tržno-komunikacijskimi aktivnostmi doseči rast oz. ste s
kampanjo obrnili dolgoletni negativen trend). Tako je za razumevanje dosežkov pomemben
opis trga, na katerem delujete, in pozicije na trgu (nov igralec ima drugačne cilje in
prostor za premike od uveljavljenega).”
MAJA NIKOLIČ, vodja Tržnega vpogleda, Telekom Slovenije, d.d.

“Bolj ko oglaševanje postaja kompleksno in personalizirano, bolj enostavno postaja merjenje
učinkovitosti oglaševanja. Načrtujmo, merimo in prikažimo direktni vpliv oglaševanja
na prodajo. Bistveno je, da se osredotočimo na merjenje in prikaz dolgoročnega
doprinosa oglaševanja in grajenja vrednosti blagovne znamke, saj le ta spodbuja
dolgoročno rast.”
LIDIJA RAKUŠA, direktorica marketinga, Merkur trgovina, d.o.o.

“Pri žiriranju se od daleč vidi, ali je bila kampanja z razlogom, da bo prinesla odličnost
rezultatov ali pa je poskušala kasneje odlični kreativni ideji pripisati še boljše rezultate. To
se običajno zelo hitro opazi in s tem tudi zaključi.”
ŠPELA PETAČ, Brand Leader Slovenia, Saatchi&Saatchi Adriatic

“Cilji in rezultati naj bodo postavljeni v ustrezen kontekst – podana naj bo razlaga, zakaj
npr. 2% rast predstavlja uspeh. Kakšne rasti/rezultate ste dosegali v preteklosti? Kaj ste
dosegali s primerljivimi sredstvi? Kakšne rasti/rezultate je imela konkurenca?
Bodite konsistentni pri navajanju ciljev in rezultatov - naj vas ne zanese, da se pri
cilju osredotočite na eno ciljno skupino, v rezultatih pa na drugo (na kateri ste dosegli za vas
ugodnejše rezultate). Pozoren bralec bo to opazil.”
JANA PREŠEREN, Aragon, raziskovanje in načrtovanje d.o.o.
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“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.”
“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.”
“Najbolj prepričljivi ste, če pišete pošteno, pristno in preprosto, ne pa s kopico marketinškega žargona.”
“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!”
“Primer naj bo predstavljen kot zgodba, ki stoji sama zase. Če vašega dela nisem videl, ali ga bom v celoti
razumel od izziva do rezultatov zgolj iz zapisane študije primera? Od izziva do vpogleda in končno do ideje
bi moral biti logičen potek. Pri opredelitvi ciljev bodite natančni. Merila uspešnosti konkurence prikazujejo
kontekst, ključen pa je ROI. Če niste natančni, so meritve videti nejasne in nakazujejo, da so bili cilji prilagojeni
končnim rezultatom.”
“Pomembno je, da je celotna pripoved podana jedrnato, a daje dovolj konteksta, da lahko žirija razume
rezultate. Na žiriranju pogosto poteka diskusija o potencialnih informacijah, ki niso bili vključene, bi pa
lahko vplivale na rezultate. Pomislite, o čem bi bila žirija lahko najbolj skeptična in pišite o tem.”
“Žirija hitro spregleda marketinške klišeje in manipulacije s podatki. Zapomnite si, da so žiranti strokovnjaki v
industriji, zato pišite prijavo profesionalno in hkrati zanimivo.”
“Naj bo preprosto. Pokažite, kako se medij in sporočilo povezujeta in kako se z roko v roki spopadata z izzivom
in cilji. Rezultati se morajo nanašati na zastavljene cilje.”
“Ne pišite zagovora, napišite zgodbo. Oseba, ki je bila najbolj s srcem pri kampanji, naj sodeluje pri pisanju
pisne predstavitve. Preveč suhoparno pisanje ubije odlične rezultate.”
“Imejte v mislih, da je oseba, ki bo to brala lahko kreativna, medijska ali analitična. Poskusite nagovoriti
vsakršnega bralca, tako da pišete na enostaven, prijeten in zabaven način. Podajte celotno sliko tega, kar so
prispevali različni oddelki.”
“Zelo sem bil razočaran, da je tako malo sodelujočih svoje delo primerno prijavilo in da si niso vzeli več časa, da
bi prilagodili svojo prijavo kategoriji, v katero so jo prijavili.”
“Bodite zelo jasni pri utemeljitvi, zakaj ste kampanjo prijavili v izbrano kategorijo - če prijavo na silo prilagajate
kategoriji, je to žiriji hitro jasno.”
“Bolj je preprosto, bolje je. Ne namečite vsega v prijavo. Ostanite jasni in se osredotočite na eno ključno idejo.”
“Naj nekdo izven ekipe, še bolje, izven panoge, prebere vašo prijavo. Prijavitelji vse prevečkrat predvidevajo, da
vsi žirantje poznajo njihovo panogo in ne podajo zadosti širokega konteksta. Prijave pišete za nekoga, ki
morda ne ve čisto ničesar o vaši panogi, oglaševalcu, izzivih. Še posebej pozorni bodite, da boste odgovorili na
vsa vprašanja (in podvprašanja), saj so ta z razlogom zasnovana tako, da vam pomagajo upoštevati čim več
aspektov vaše kampanje.”
“S pripravo prijave začnite zgodaj. Vključite oglaševalca, agencijo, raziskovalca! Gre za timsko delo.”

BODITE JASNI. BODITE JEDRNATI. BODITE ISKRENI.
“Pri izboru projekta si predstavljajte, da s knjižne police vzamete svojo najboljšo pravljico, ki
jo boste prebrali pred občinstvom. Pravljice so zgodbe, ki na enostaven in jasen način
skozi uvod, jedro in zaključek pripovedujejo življenje in mišljenje junakov s svojimi
zapleti in razpleti. V njih se kriva premetena pripovedna struktura, ki ji sledite tudi pri
pripravi vaše prijave. Ob tem se spomnim Triglavove kampanje za zavarovalniške goljufije, v
kateri je glavna vloga pripadla Severini. Zavarovalnice se namreč na tem področju včasih
srečujemo s precej domišljijskimi zgodbami, v kampanji pa smo na prijazen in humoren
način izpostavili, da sta preprečevanje in odkrivanje goljufij naloga vseh nas, saj njihove
negativne posledice občutimo vsi. Vendar zgolj prisotnost Severine v tej zgodbi ni prinesla
nagrade. Effie namreč ne gleda skozi prste. Zgodba brez tehtne argumentacije in
transparentnosti rezultatov ne pride daleč od oddane prijave, zato le-te dodajte v
strukturo svoje pravljične zgodbe, ki bo navdušila žirijo.”
ALENKA JANČAR, vodja upravljanja blagovne znamke, Zavarovalnica Triglav
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“Vsakdo si zasluži nagrado, a nagrade Effie nagrajujejo le odličnost v tržnih komunikacijah.
Zato v prijavi projekta ne pozabite pojasniti, zakaj in kako so prav izvirne, spretno
načrtovane in zasnovane tržne komunikacije bistveno vplivale na uspeh vašega
marketinškega projekta.”
TOMAŽ APOHAL, komunikacijski strateg, kreativni direktor in partner, Yootree Creative

“Začnite z rezultati. Ko boste razvrstili te, se lotite zgodbe – logičnega poteka od strateškega
izziva, ciljev, veliko idejo vse do izvedbe in rezultatov. Bodite prepričljivi, neposredni in
jedrnati. Zgodba naj bo spodbudna za branje, enostavno sledljiva ter podprta z dejstvi.
Ključni izziv predstavite v kontekstu, da boste orisali jasno sliko svoje kampanje,
razmer na trgu, kategorije in konkurenčnega konteksta. Ne domnevajte, da vse to žirija že
pozna. Razložite in pojasnite. Odpravite zunanje dejavnike, ki bi lahko privedli do uspeha.
Dokažite, da je do rezultatov, ki so predstavljeni, privedla velika ideja tržnega
komuniciranja. Preden zaključite, naj prijavo prebere vaš brat, teta ali prijateljica, ki ni iz
te branže. Na koncu prijavo lektorirajte.”
PETRA OPLOTNIK, trženje, vodja – mediji in kampanje, Petrol

“Naj vašo prijavo pogledajo "sveže oči". Velikokrat ste že prebrali, da svoj Effie projekt
napišite kot zgodbo. Vendar vam ta nasvet nič ne pomaga, če je vaša zgodba komplicirana,
nejasna in nepovezana. Zato je zelo koristno, da prijavnico ponudite v branje sodelavki ali
sodelavcu, ki o projektu ve malo ali nič. Naj vam pove, kje se je pojavilo
nerazumevanje, kaj dodati in kaj odvzeti. Par svežih oči res nikoli ne škodi.”
MARUŠA HROVAT, direktorica strateškega področja, Luna \TBWA

“Tako kot dober marketing še vedno sloni na štirih »P«, velja to tudi za uspešne prijave na
Effie:
Primernost. Ni vsaka kampanja primerna za prijavo na Effie. Premislite dvakrat.
Pravočasnost. Ne pišite prijave »za nazaj«, pozornemu očesu žiranta je to hitro vidno.
Podatki. So vaši podatki resnično relevantni? Merijo to, kar naj bi merili? So preverljivi, je
vir verodostojen?
Prepričljivost. Številke so za Effie prijavo sicer ključne, a pri tem nikar ne pozabite na
besedilo. Nenazadnje, prijavljate tržno-komunikacijsko kampanjo, mar ne?”
ANDRAŽ ZORKO, partner in direktor, Valicon

“Vem, da smo to že večkrat slišali in tudi večkrat pozabili. Začnite pripravljati Effie
prijavo pravočasno. Čeprav se zdi datum vedno zelo oddaljen in menimo, da je dovolj
časa, tega vedno zmanjka. Na koncu se res vse sestavi, toda premalo časa za pripravo
prinese tudi manj kvaliteten izdelek. Najprej zberite vso dokumentacijo: tržnokomunikacijske raziskave, analize prodajnih rezultatov, tržnih deležev in vse druge podatke
iz katerih lahko črpate. Ko boste prečesali dokumentacijo, se vam lahko razkrije podatek, ki
bo še podkrepil vaše strateške cilje. Morda boste odkrili celo tisti x podatek, ki bo na
koncu ključen za nagrado.”
ANJA ŠEME TODOROVIĆ, direktorica projektov, Agencija 101
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opomniki
Prosite dobrega pisca, lektorja ali urednika, da pregleda vašo pisno predstavitev.
Naj nekdo iz vodstev sodelujočih podjetij preveri prijavo, ali je napisana skladno z dejanskim stanjem.
Preglejte definicijo kategorije, v katero se prijavljate, da se prepričate, ali vaš primer sodi vanjo. Če niste
prepričani, svoje vprašanje pošljite na Effie Slovenija (info@effie.si).
Ne predvidevajte, da so vsi člani žirije strokovnjaki za vašo panogo. Žirantje ocenjujejo dela v kategorijah, kjer ne
obstaja konflikt interesov, zato morda ne vedo, kaj velja za uspeh v določeni panogi.
Vsak žirant pregleda in oceni veliko prijavljenih kampanj naenkrat, zato je jedrnatost ključnega pomena.
Odgovorite na vsa vprašanja, pri tem vam naj bodo v pomoč podrobnejša podvprašanja oziroma namigi.
Preverite razloge za izločitev iz tekmovanja v Razpisu.
Vsi navedeni podatki v celotni prijavi se naj sklicujejo na verodostojne vire.
“Jasno zastavljeni in fokusirani strateški izziv in cilji, so najpomembnejši temelj
dobro spisane prijave. S preostalimi sekcijami ne odpirajte novih tem, vendar samo še
nadgradite in potrdite svoje delo.
Prijava mora biti spisana kot dobra zgodba, vsaka dobra zgodba pa ima poleg glavnega
igralca (naša blagovna znamka) ter negativca (konkurent, tržna situacija, percepcija
potrošnika) tudi jasen zaplet/tenzijo, ter uspešen konec - razrešitev.
Kaj vam lahko pomaga do zmage - vsebinski ali numerični cilji? Že Eistein je rekel:
»ne šteje vse, kar je moč prešteti … včasih pa šteje ravno tisto, česar ne moremo
prešteti«.
Napisano prijavo naj na koncu prebere sodelavec, ki projekta ne pozna - tudi člani žirije
verjetno vašega dela ne poznajo tako kot vi.
Vsak projekt, vreden Effie nagrade, bi morali znati razložiti neznancu v treh ključnih
stavkih.
Odličen projekt še ne prinese Effie nagrade. Ključ do uspeha je odlično spisana
prijava.
Izredno fokusiran strateški izziv, navdušujoč vpogled in izjemna ideja,
podkrepljena z relevantnimi rezultati, so sestavni deli dobro spisane Effie prijave.”
EVA ŠTERK, direktorica strateškega razvoja, Pristop

“Pri pripravi kampanje se je treba držati procesnih korakov. Tam so z razlogom. Z
razlogom imamo kreativni brief, z razlogom za njegovo pripravo potrebujemo več kot par
ur, z razlogom iskanju uvida in tenzije potrošnika namenimo precejšen del časa in z
razlogom pri snovanju rešitev sodeluje strateški, kreativni in account oddelek. Če
so izzivi, uvidi in tenzije, ki jih rešujemo s kampanjo jasni na začetku, in, če jih ideja
ustrezno rešuje, imamo dobre pogoje za uspešno in učinkovito kampanjo. Racionaliziranje
kampanje post-festum preverjeno ne daje rezultatov. Praviloma tudi nagrad ne.”
MAJA MICHIELI, direktorica strateškega planiranja, Publicis Groupe Slovenia
“Vedno imejte v mislih tiste, ki bodo brali to predstavitev primera (žirija) – verjetno
ne poznajo industrije ali kategorije, zato jim poskušajte na jasen način to razložiti.
Ne delajte kampanj za Effie. Žirija zelo hitro vidi, ko je nekaj prirejeno, da bi
zadovoljilo Effie pravila. Delajte dobre stvari in ko vidite, da so rezultati res dobri, potem
takoj aktivirajte Effie radar – razmislite, kako morate spremljati rezultate, opravite
dodatne raziskave in pridobite gradiva, ki lahko pomagajo pri prijavi kampanje.
Rezultati naj bodo jasni, naj jih ne bo preveč, samo tisti, ki pojasnjujejo – dokazujejo
zastavljene cilje. Ne primerjajte jabolk in hrušk (npr. ne primerjajte junijskih
rezultatov z decembrskimi, če je kategorija podvržena sezonskosti), saj to žirija hitro vidi
in vaša prijava izgubi relevantnost.
Predvsem pa pogumno in veliko sreče vsem!!!”
PETRA ČADEŽ, direktorica marketinga, strateško poslovno področje delikatesni namazi,
Atlantic Droga Kolinska
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Kako žirija opiše prijave, ki so ji bile všeč?
“Jasni, specifični in merljivi cilji s
ključnimi kazalniki učinkovitosti.”

“Najboljši primeri so bili preprosti,
močni in so temeljili na močnem
vpogledu.”

“Močna povezava z
rezultati.”
“Odličen vpogled, ki je
navdihnil edinstveno in
res VKLJUČUJOČO
idejo.”

“Vsaka od sekcij
pelje do naslednje
in se z njo poveže.”
“Orišite integrirano sliko
komunikacijskih rešitev.”

“Ne bojte se uporabe vizualnih elementov, da bi bolje izpostavili
predstavljene podatke, namesto da vse napišete v besedilni obliki - podatki
so lahko močnejši, če jih predstavite v obliki grafa.”
“Res se poglobite v meritve.”

“Izjemna preciznost vpogleda, meritev in
izzidov. Vseskozi jasna. Stvarna in brez
pretiranih trditev.”

“Dober primer
pripoveduje zgodbo in
te tako pritegne, da si
želiš prebrati še več o
njem.”

Srečno v tekmi Effie Slovenija
ter uspešno in učinkovito pri vašem delu!
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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

® EFFIE JE REGISTRIRANA BLAGOVNA ZNAMKA EFFIE WORLDWIDE, INC. V SLOVENIJI EFFIE PO LICENČNI POGODBI
ORGANIZIRA SLOVENSKA OGLAŠEVALSKA ZBORNICA. VSE PRAVICE PRIDRŽANE.
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