
EFFIE delavnica
razpis, študije in primeri

27. maj 2021



DANES NA EFFIE DELAVNICI

• Uvodoma: kaj je Effie, organizacija, kako in kaj nagrajuje

• Pregled ključnih razpisnih pogojev, 

• Pregled kategorij; nove in redefinirane kategorije

• Novosti v tokratni tekmi, 

• Priporočila za pripravo učinkovite prijave

• Medianina nagrada za najučinkovitejšo uporabo raziskav

• Vključevanje študentov v Effie

• Uporabni viri

• Študije in primerov nagrajenih tržno-komunikacijskih kampanj

• Dodatni slajdi (po potrebi jih bomo dopolnili): 

• tipični KPI-ji po kategorijah, kaj sodi/ne sodi v katero kategorijo, 

izračun MROI (avtorica: Mojca Pesendorfer, Atlantic Droga 

Kolinska), 

• odgovori na zastavljena vprašanja na Effie delavnici

OBVESTILI:
• Po predavanju vam bomo poslali prezentacijo.

• Effie delavnico bomo snemali.



NAJVEČJA NAGRADA

ZA MAREKTINŠKO UČINKOVITOST NA SVETU

58 PROGRAMOV

• 1 globalni

• 2 Best of the Best

• 4 regijski

• 51 nacionalnih

NAJVEČJA NAGRADA

ZA MAREKTINŠKO 

UČINKOVITOST NA SVETU 

• 6.000 žirantov

• 4.000 finalistov in 
nagrajencev na  leto

„Effie je najbolj zaželena in najbolj ugledna 

nagrada s področja merljivih in dokazljivih učinkov 

tržnega komuniciranja z največjim referenčnim 

pomenom*.“ *VIR: Mediana



Vsako prijavljeno delo se oceni po Effie kriterijih v 4 strateških stebrih učinkovitosti in uspešnosti.

Dvostopenjsko žiriranje zagotavlja, da so nagrajene le najučinkovitejše in najuspešnejše iniciative.

Finaliste in zmagovalce določijo kolektivne ocene prvo- in drugo-stopenjske žirije.

V vsaki stopnji žiriranja so popolnoma drugi člani žirije; edini član žirije obeh stopenj je predsednik žirije.

Vsakemu žirantu so v branje in ocenjevanje dodeljene le prijave brez konflikta interesov (samoizločanje).

Nikoli ne nagradimo dela, ki ne doseže minimalnih ocenjevalnih standardov.

EFFIE JE GLOBALNA REFERENČNA TOČKA (BENCHMARK)

Kakovost Effie podatkov in ugled nagrade Effie temeljijo na standardih, ki jih uveljavljamo v 

našem tekmovalnem programu. To je razlog, zakaj stremimo h konsistentni tekmovalni 

metodologiji po vsem svetu.



ORGANIZACIJA EFFIE SLOVENIJA
(KDO PRISPEVA K ORGANIZACIJI IN IZVEDBI)

• Effie Worldwide – licencodajalac

• Upravni odbor SOZ – najvišji organ Effie Slovenija

• Strokovno-organizacijski odbor – upravlja in izvaja

• Tekmovalna komisija – nadzira izvedbo tekme

• Žirija – ocenjuje dela, izbere finaliste & nagrajence

• Partnerji – strokovna, vsebinska, finančna podpora



STROKOVNO-ORGANIZACIJSKI ODBOR 
EFFIE SLOVENIJA 2020

Vesna Marđonović Mitja Tuškej Estera Lah Poljak Petra Prelog

predsednica 
Effie Slovenija 2020

strokovni direktor
Effie Slovenija 2020

vodja komuniciranja
Effie Slovenija 2020

vodja projekta
Effie Slovenija 2020



Effie žiriranje velja za eno bolj zahtevnih žiriranj:

• stroga licenčna proceduralna pravila in kriteriji ocenjevanja;

• visoka strokovnost, doslednost in tehtna argumentacija v fazi presojanja;

• odločanje je anonimno, samostojno in suvereno na podlagi strokovnega 

znanja in izkušenj, gradivo se obravnava strogo zaupno, vsi udeleženci so 

zavezani k popolni molčečnosti.

ŽIRIRANJE



Člani žirije po načelu samoizločitve ne smejo ocenjevati (in niti ne prejmejo 

v branje):

• kampanje, ki jo je prijavila agencija ali podjetje, za katerega delajo,

• so z njeno pripravo in/ali izvedbo kako drugače povezani,

• kampanje, ki je neposredno konkurenčna kampanji, ki so jo pripravljali ali 

izvajali sami;

SAMOIZLOČITEV ŽIRANTOV

VENDAR:
• ocenjevalec iz vrst agencij sme ocenjevati akcijo, ki je neposredno konkurenčna akciji 

ocenjevalčevega podjetja, če ocenjevalec na njej ne dela in ni delal v času priprave in/ali 

izvedbe akcije, in če ne dela oziroma ni delal v izdelčni/storitveni kategoriji ocenjevane akcije;

• po lastni presoji se lahko odloči za izločitev iz ocenjevanja pri akcijah, pri katerih njegovo 

ocenjevanje temelji na poznavanju ali izkušnjah, ki utegnejo pristransko vplivati na njegovo 

oceno.



KAJ NAGRAJUJE EFFIE?

• Ideje, ki delujejo.

• Odličnost v celotnem procesu tržnega komuniciranja.

• Dela, ki pokažejo in dokažejo, da so investicije v tržno komuniciranje pripomogle k 
doseženim poslovnim rezultatom.

Ocene žirije določijo, katera dela bodo postala finalisti in kateri finalisti bodo 
nagrajeni z zlato, srebrno ali bronasto Effie nagrado. 

Najboljši kampanji v aktualnem razpisnem obdobju se (lahko) podeli platinasti Effie. 
Kampanje v kategoriji »Dolgoročna učinkovitost in uspešnost« zaradi časovnega 
obdobja kategorije ne morejo tekmovati za platinasto nagrado Effie.



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.

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 

 



PLATINASTI EFFIE?

Platinasti Effie prejme najboljša kampanja v aktualnem razpisnem obdobju za:

• 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 akcije... 

Za podelitev platinaste Effie nagrade je dovoljen javni konsenz članov žirije in ne 
nujno anonimna skupna ocena žirantov.



PLATINASTI EFFIE?

KAKO TO POČNO PLATINASTI?

MARTIN WOSKA, Chief Creative & Strategy
Officier and partner at TRIAD Advertising



Še enkrat!
V prijavi za nagrado Effie Slovenija 2020 veljajo 

IZKLJUČNO rezultati, ki: 

 dokazujejo učinkovitost in uspešnost kampanje 

 za razpisno obdobje in 

 na območju Republike Slovenije.

ZA NAGRADO EFFIE SLOVENIJA 2020 SE LAHKO POTEGUJE 

VSAKA IDEJA IN KOMUNIKACIJSKA KAMPANJA

NE GLEDE NA:

 časovni okvir trajanja komunikacije

 višino proračuna

 število uporabljenih tržno-

komunikacijskih kanalov ali njihovo 
kombinacijo

 to, ali sta agencija in/ali oglaševalec 

iz Slovenije ali tujine

POD POGOJEM:

da zanjo obstajajo empirično dokazljivi 

podatki o učinkovitosti in uspešnosti, 

da so potekale (tudi) na slovenskem trgu

da so potekale (tudi) kadarkoli v 

razpisnem obdobju med 1. oktobrom 2018 

in 30. junijem 2021.

NAGRAJUJE IDEJE, KI DELUJEJO®



ČASOVNICA TEKME EFFIE SLOVENIJA 2020 / 2022

ZGODNJI ROK za prijavo del (390,00 € + DDV) 6. avgust 2021

ROK za prijavo del (650,00 € + DDV) 27. avgust 2021

ZADNJI ROK za prijavo del (790,00 € + DDV) 15. september 2021

ŽIRIRANJE prve in druge stopnje jesen 2021

ZAKLJUČNA PRIREDITEV s podelitvijo nagrad december 2021

RAZPIS: www.effie.si

UGODNOSTI

• Prijavam v kategoriji »Družbeno dobro« priznavamo 50-odstotni popust.

• Prijavam v kategoriji »David proti Goljatu« priznavamo 30-odstotni popust.

• Brezplačna prijava vsake pete kampanje.

POROČILA ŽIRIJE

Prijavitelji imate možnost naročiti poročilo žirije za svoje prijavljene kampanje po ceni 150 € + DDV. 



KATEGORIJE

PANOŽNE KATEGORIJE POSEBNE KATEGORIJE

A) Izdelki – hrana
I) REDEFINIRANO: Korporativni ugled 

in trajnostna učinkovitost

B) Izdelki – pijača J) REDEFINIRANO: 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

18 KATEGORIJ EFFIE SLOVENIJA 2020



NOVE KATEGORIJE

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.

NOVOSTI



PRIMER DAVID PROTI GOLJATU

Effie Awards Europe 2016

Kategorija: David VS Goliath

Nagrada: platina

Znamka: Inspired by Iceland

Primarni agenciji: The Brooklyn 

Brothers, islenka

Oglaševalec: Promote Iceland

Povzetek: 
Moč vsebinskega pristopa in sedmih islandskih 

Gudmundurjev. Islandija je z le 1,71 milijona funtov 

ustvarila radikalno nov tip turistične kampanje, ki je 

namesto tradicionalne komunikacije uporabila 

odzivno vsebino (Responsive Content). 

Dosegla je hitro spremembo odnosa in vedenja 

turistov in doprinesla 36,5 milijona funtov 

gospodarstvu z donosnostjo naložbe 21,3: 1. 

Pisna predstavitev bo na voljo.



PRIMERI DAVID PROTI GOLJATU

Effie Awards United States 2017

Kategorija: David VS Goliath

Nagrada: silver

Znamka: Checkers & Rally's

Primarna agencija: Fitzgerald & Co

Sodelujoče agencije: GRP Media,

No Limit Agency

Oglaševalec: Checkers & Rally's

Povzetek: Kako lahko manjša veriga, kot je Checkers & Rally's, tekmuje z veliko

blagovno znamko, kot je Burger King, in ugrabi / hijacka njihovo več milijonov dolarjev

vredno lansiranje hotdoga? No, včasih je potreben le tiskan oglas, hashtag in nekaj

pametnih namigov, s katerimi bi užalili njihovo ... moškost. Prisilili smo jih, da so z nami

primerjali klobase (wieners), spodbujali vojno klobas (Wiener War) z uporabo naše

baze oboževalcev kot naših zvestih vojakov, kar je rezultiralo v prisluženih medijih

vrednih milijone in pri tem podvojili prodajo hotdogov.

Vir (video in pisna predstavitev): https://www.effie.org/case_database/case/NA_2017_E-1482-282

https://www.effie.org/case_database/case/NA_2017_E-1482-282


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 pojasnite 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.

NOVOSTI

NOVE KATEGORIJE

V KATEGORIJO SODIJO: kampanje, s katerimi lahko nedvoumno dokažete, da je bil 

narejen pomemben premik pri pozicioniranju znamke v celotni ciljni skupini ali v njenem 

delu, v kolikor je bil cilj kampanje definiran še ožje od celega segmenta.



PRIMER FOKUS NA MLADE

Effie Awards Canada 2019

Kategorija: Youth marketing

Nagrada: zlata

Znamka: American Express

Primarna agencija: Ogilvy

Sodelujoče agencije: Mindshare, 

North Strategic, B/TA, Notch Video

Oglaševalec: American Express

Povzetek: Leta 2017 je American Express Kanada lansirala kartico 
Cobalt Card s katero je ciljala na milenijce, ki so predhodno 

zavračali American Express kot kartico njihovih dedkov. 

Kampanja je bila ena najuspešnejših v zgodovini Amex Canada, saj 

je v prvem mesecu dosegla 84 % več uporabnikov v primerjavi z 

dvema največjima lansiranjima kartic Amex v zadnjih 10 letih. 

Kampanja je prinesla večjo porabo kartic v primerjavi s primerljivimi 

karticami Amex, izboljšala vrednost blagovne znamke in pritegnila 

stranke, ki so bile skoraj 10 let mlajše od povprečnega uporabnika 

Amex kartice. Ključ do uspeha je bila uvedba Cobalta kot kartice, 

ki vam omogoča, da ste vi - vi. 

Pisna predstavitev bo na voljo.



PRIMERI FOKUS NA MLADE

Effie Awards United States 2019

Kategorija: Youth marketing

Nagrada: srebrna

Znamka: FDA's The Real Cost

Primarna agencija: FCB New York

Sodelujoča agencija: Initiative

Oglaševalec: FDA Center for

Tobacco Products

Povzetek: Podeželski najstniki odraščajo v kulturah, ki brezdimni tobak ("dip")

sprejemajo kot del življenja. Cigarete so bile središče desetletij trajajočega

komuniciranja javnega zdravstva, vendar je ostala uporaba brezdimnega tobaka

večinoma prezrta. Ta kampanja je namenjena izobraževanju podeželskih najstnikov o

zdravstvenih posledicah brezdimnega tobaka, na način, da se dotakne tistega, kar jih

dela edinstvene: njihove naravne radovednosti in naravnega obnašanja na spletu pri

digitalnem iskanju. Z edinstvenim "pozivom k ne-dejanju" smo jih izzvali k sodelovanju in

ustvariti inovativen način sporočanja resnih zdravstvenih posledic uporabe

brezdimnega tobaka .

Vir (video in pisna predstavitev): https://www.effie.org/case_database/case/US_2019_E-3954-592

https://www.effie.org/case_database/case/US_2019_E-3954-592


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 po učinkovitosti in uspešnosti e-trgovanja.

NOVOSTI

NOVE KATEGORIJE

V KATEGORIJO SODIJO: kampanje, ki so usmerjene v promocijo e-trgovanja in 

spodbujajo prodajo prek e-trgovine ali prek e-platform



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:
• odziv ob vstopu novega konkurenta na trg ali ob agresivnih 

aktivnostih obstoječe konkurence, 
• aktivnosti z namenom zmanjševanja učinkovitosti 

konkurentovih aktivnosti, 
• aktivnosti ohranjanja pozicije kljub upadanju privlačnosti

ponudbe izdelkov, drastični spremembi vedenja potrošnikov 
ali situacije na trgu, negativnim odzivom medijev, trga in 
uporabnikov,

• odziv na dejavnike kot so nepričakovani družbeni, politični, 
kulturni pojavi in tudi epidemije (npr. Covid-19).

NOVOSTI

NOVE KATEGORIJE



PRIMER ODZIV ZA OBSTANEK

Povzetek: 
Imidžu znamke Huawei je bil zadan velik udarec zaradi 

trgovinske vojne in tehnoloških omejitev, ki so jih uvedle 

ZDA. To je povzročilo nenaden padec ključnih 

kazalnikov, zgrajenih v preteklih letih. Odločili so se za 

pogumno strategijo: sklicevanje na krizo. Čustvena 

kampanja, ki temelji na univerzalni resnici o stiskah, ki so 

lahko vir moči, je navdihnila ljudi, da se niso predali, in 

pokazala, da je slogan „MAKE IT POSSIBLE“ postal še bolj 

aktualen. Posledično so v presenetljivo kratkem času 

obnovili vez s potrošniki in po samo šestih mesecih znova 

zgradili pretekli imidž.

Pisna predstavitev bo na voljo.

Effie Awards Poland 2020

Kategorija: React & Sustain

Nagrada: zlata

Znamka: Huawei

Primarni agenciji: Havas 

Warsaw, Wavemaker

Sodelujoča agencija: 

180heartbeats + Jung v Matt

Oglaševalec: Huawei

https://konkursy.sar.org.pl/api/awards/live?id=4447o6M4m&f=webm&time=1620715434897
https://konkursy.sar.org.pl/api/awards/live?id=4447o6M4m&f=webm&time=1620715434897


PRIMERI

PRIMERI NAGRAJENIH KAMPANJ V 

KATEGORIJI ODZIV ZA OBSTANEK

Effie Awards Poland 2020

Kategorija: React & Sustain

Nagrada: bronasta

Znamka: Moje ING

Primarna agencija: Gong

Sodelujoče agencije: Brain, 

MullenLowe MediaHub, 24/7 

Communication

Oglaševalec: ING Bank 

Śląski

Povzetek: Kako v socialni izolaciji naučiti starejše oddaljenega bančništva? Kako

učinkovito doseči to skupino, da boste kot znamka, na katero se ljudje zanašajo, resnično

pomagali in hkrati gradili vrednost znamke med mlado generacijo, pomembno za ING

Bank Śląski? Mlade smo aktivirali za pomoč in jih povezali s starejšimi. Zahvaljujoč

kompetencam mladih in vključenosti vplivnežev so mladi dejansko postali oddaljeni

asistent za starejše. Učinki? Spektakularno povečanje prepoznavnosti znamke in njenih

storitev med mladimi, tisoči starejših uporabnikov digitalnih storitev ING Bank Śląski ter

najbolj vključujoča FB kampanja ING Bank Śląski v njeni zgodovini.

Vir: https://konkursy.sar.org.pl/nominacje/effie/55/1/0/1124/0/0

https://konkursy.sar.org.pl/nominacje/effie/55/1/0/1124/0/0


PRIMERI

PRIMERI NAGRAJENIH KAMPANJ V 

KATEGORIJI ODZIV ZA OBSTANEK

Effie Awards Poland 2020

Kategorija: React & Sustain

Nagrada: bronasta

Znamka: Semilac

Primarna agencija: Spark 

Foundry

Sodelujoče agencije: 

Performics, Red 8 

Advertising

Oglaševalec: Nesperta

Pandemija nas je prizadela s treh strani: glavni distribucijski kanali so bili zaprti, kozmetični

saloni so bili zaprti, kljub zapiranju slednjih pa so ženske še vedno potrebovale manikuro.

Grozile so nam velike izgube. Posel smo takoj preoblikovali: 1. Uspešno smo preusmerili

kupce na e-poslovanje 2. Premagali smo ključno oviro in učinkovito sporočili preprostost

izdelave hibrida doma. Dosegli smo 37-odstotno povečanje prodaje in postali vodilni v

izkazanem interesu v e-nakupe.

Vir: https://konkursy.sar.org.pl/nominacje/effie/55/1/0/1124/0/0

https://konkursy.sar.org.pl/nominacje/effie/55/1/0/1124/0/0


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.
V to kategorijo sodijo kampanje, ki s ciljnimi skupinami komunicirajo na 
bolj osmišljen način, poudarjajo njihove vrednote in nagovarjajo njihov 
odnos do okolja in širše družbe.

NOVOSTI

REDEFINIRANE KATEGORIJE

V KATEGORIJO SODIJO: kampanje, katerih cilj je vpliv na KPI-je povezane s podjetjem kot 

celoto, ne na KPI-je povezane s posameznimi produkti/storitvami; aktivacije sponzorstev, 

družbeno-odgovorne akcije profitnih organizacij, akcije, ki temeljijo na promociji 

trajnostnega delovanja podjetja, „employer branding“kampanje ...

V KATEGORIJO NE SODIJO: kampanje, ki uresničujejo poslovne cilje posamezne 

izdelčne/storitvene znamke.





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.

NOVOSTI

REDEFINIRANE KATEGORIJE

EFFIE SLOVENIJA 2020



PODALJŠANO RAZPISNO OBDOBJE

Prijavite lahko kampanje, ki so potekale:
 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 (vsaj 3  leta)

POSEBNE OKOLIŠČINE: Če ste kampanjo LANSIRALI septembra 2018 ali 
ZAKLJUČILI julija 2021 in je potekala tudi v razpisnem obdobju, smete te 
podatke in kreativno gradivo izjemoma vključiti v vašo prijavo.

NOVOSTI

Če je kampanja potekala že pred začetnim datumom ali po zaključnem 
datumu razpisnega obdobja, v prijavi navajajte le rezultate, ki se 
nanašajo na razpisno obdobje (in na območje RS) in ne smejo vključevati 
rezultatov po 30. juniju 2021.

Lahko pa v prijavi v uvodu predstavite kontekst, kjer je zaželeno, da 
navedete morebitne podatke in rezultate pred razpisnim obdobjem 
IZKLJUČNO kot referenco za utemeljitev pomena ciljev in rezultatov.



PONOVNA PRIJAVA V PRETEKLOSTI NAGRAJENE KAMPANJE:
Zlati nagrajenci 2018: 
 Se lahko prijavite le kategorije, v katerih niste osvojili zlate nagrade;
 z drugo kampanjo iste znamke v isti kategoriji;
x Se ne morete ponovno prijaviti v kategorijo »Dolgoročna učinkovitost in 
uspešnost«. Se pa v to kategorijo lahko prijavite vsi, ki ste bili nagrajeni 
kadarkoli do izvedbe leta 2016.

Za srebrne in bronaste nagrajence, finaliste ali katerekoli nagrajence 
starejših izvedb nagrade teh omejitev ni.

NOVOSTI

POSAMEZNA KAMPANJA V VEČ KATEGORIJ:
- v največ 4 kategorijah: v le eno izdelčno ali storitveno in v največ tri 

posebne (le enkrat v isti kategoriji);
- ločena in vsebinsko prilagojena prijava in plačana prijavnina za vsako 

prijavo posebej;
- prijava kampanje v izdelčno ali storitveno kategorijo ni pogoj za hkratno 

prijavo v posebne kategorije.

PRIJAVA ISTE KAMPANJE



NOVOSTI - DETAJLI, 
ki jih bodo opazili le pretekli prijavitelji

1. PRIJAVNI SISTEM:

 prijave bodo potekale v celoti v spletnem prijavnem sistemu – tudi 

posamezni odgovori na vprašanja pisne predstavitve (prej: oddaja pisne 

prijave v wordu).

2. PREDSTAVITVENI VIDEO:

 zgolj kreativne rešitve - ni namenjen ponovni predstavitvi informacij iz 

prijave (v preteklosti: (pre)velik del predstavitvenega videa so bile po 

nepotrebnem „obnove“ pisne predstavitve);

 v videu morate predstaviti kreativne rešitve, ki so potekale preko ključnih 

komunikacijskih točk dotika, ki so največ prispevale k učinkovitosti 

kampanje (tiste , ki jih boste navedli v pisni predstavitvi pri odgovoru na 

vprašanje št. 3);

 dolžina max 3 minute (prej: 4 min), lahko je krajši (za kategorijo 

»Dolgoročna učinkovitost in uspešnost« max 4 minute (prej: 5 min));

 kratki predstavitveni video (do 1 minute) oddajo le finalisti (prej: vsi takoj 

ob prijavi).

3. PRIZNANJA IN ZASLUGE POSAMEZNIKOM:

 navedete lahko do 20 posameznikov (prej: do 10), ki so ključno prispevali 

pri tržno-komunikacijski kampanji.



NOVOSTI - DETAJLI, 
ki jih bodo opazili le pretekli prijavitelji

4. PISNA PREDSTAVITEV (SPLOŠNO):

 Navesti boste morali regionalno klasifikacijo - kje vse je kampanja sicer 

potekala – samo v Sloveniji ali še kje drugje;

 Oceniti boste morali stanje panoge: je v porastu / upadu / nespremenjena;

 Uvodoma boste v eni povedi zapisali povzetek za vsako od sekcij;

 Napisali boste utemeljitev (do 100 besed), zakaj je vaš primer vreden 

nagrade: Effie nima definicije oziroma ne izključuje nobene oblike 

učinkovitosti, zato opredelite, zakaj je vaša kampanja uspešna v svoji 

kategoriji, najbrž boste tukaj lahko zapisali, kaj je bilo prelomno v vaši 

odločitvi o prijavi, kaj verjamete, da je bilo neizpodbitno učinkovito;

 V pisni predstavitvi je veliko nasvetov pri vsakem vprašanju, ki vas vodijo in 

spomnijo, kaj vse bi lahko izpostavili (seveda ne bo vse veljalo za vašo 

kampanjo, izpostavite tisto, kar je bilo v vašem primeru posebej težko, 

posebej učinkovito…);



NOVOSTI - DETAJLI, 
ki jih bodo opazili le pretekli prijavitelji

4. PISNA PREDSTAVITEV (SPLOŠNO):

 Vsako vprašanje ima omejitev besed in grafov/tabel, ki jih je dovoljeno 
vpisati; v prijavi dolgoročne kampanje je na voljo več besed ;

 Tabele in grafe dodajate sproti pri prav vsaki sekciji (prej: vse v prilogi na 

koncu); v prijavni sistem se naložijo v .jpg formatu;

 V virih ni dovoljeno navajati delujočih linkov (brez hiperpovezav), ker žirija 

ocenjuje izključno na podlagi informacij, ki jih navedete v prijavi;

 Opombe: na mesto, kjer se pišejo ‚opombe‘ se odslej lahko vpisujejo samo 

viri. Ni več dovoljeno vpisovati dodatnih pojasnil in/ali dodatnih razlag. Vse 

kar je tolmačenje sodi v ‚primarni‘ tekst.



NOVOSTI - DETAJLI, 
ki jih bodo opazili le pretekli prijavitelji

4.   PISNA PREDSTAVITEV (MEDIJSKE INVESTICIJE):

 Sestavni del sekcije 3 (izvedba ideje) sta tudi predstavitveni video in sklop 

„Medijske investicije“ (prej: manjši obseg informacij o medijskih investicijah);

 Stroški medijskih investicij: 

 izračunate kumulativo stroškov (vseh medijev skupaj) in samo označite 

v tabeli enega izmed razredov, ki odraža višino stroškov medijskih 

investicij (torej: ne navajate točnega zneska);

 upoštevate samo plačano vrednost oglasnega prostora brez DDV;

 ne upoštevate: vrednosti prisluženih, lastnih in uporabniško ustvarjenih 

medijev, agencijskih provizij, produkcijskih stroškov kampanje;

 V obrazložitvi stroškov lahko navedete posebnosti kot so:

 morebitni prisluženi, lastni, uporabniško ustvarjeni mediji;

 kontekst višine vrednosti ali izbora kanalov, razmerij stroškov medijskih 

investicij v primerjavi z drugimi stroški, s konkurenti;

 posebnosti pri strukturi razporeditve medijskih investicij (lahko 

navedete v %), ki so ravno zaradi strukture vplivale na rezultate;

 Dolgoročna učinkovitost: 

 navedite stroške medijskih investicij za začetno, vmesno in tekoče leto 

in navedite spremembo v % v primerjavi s preteklim obdobjem;



NOVOSTI - DETAJLI, 
ki jih bodo opazili le pretekli prijavitelji

4.   PISNA PREDSTAVITEV (KOMUNIKACIJSKE TOČKE DOTIKA):

 Sestavni del sklopa „Medijske investicije“ je preglednica (odkljuknica) 

komunikacijskih točk dotika, ki je določena s strani licencodajalca in je 

enaka v vseh Effie programih po svetu, zato nekatere točke dotika morda 

(še) niso aktualne v Sloveniji in jih ne poznamo tako dobro ali pa jih (še) ne 

uporabljamo, nimamo ustreznega slovenskega prevoda;

 Da bi vam olajšali izbor, smo odkljuknico prevedli, ponekod smo pustili v 

oklepaju tudi angleške izraze (če jih morda bolje poznate);

 Dolgoročna učinkovitost: 

 k odkljukanim točkam dotika dopišite % medijskega proračuna, ki je 

bil namenjen posamezni točki dotika (seštevek za posamezno leto 

mora biti 100 %);



NOVOSTI - DETAJLI, 
ki jih bodo opazili le pretekli prijavitelji

5.   PRIMARNE AGENCIJE, OGLAŠEVALCI IN SODELUJOČA PODJETJA:

 Pri vsakem navedenem podjetju boste morali določiti vrsto podjetja (npr. PR 

Agency), velikost podjetja (npr. 1-50 zaposlenih);

 Pri vsakem navedenem podjetju boste morali navesti po eno kontaktno 

osebo, ki jo bomo kontaktirali le v primerih:

 Nedosegljivosti ključne kontaktne osebe;

 Potrebe po razjasnitvi morebitnih dodatnih vprašanj organizatorja;

 Uvrstitve med finaliste ali nagrajence – samo obvestilo in čestitke;

6.   CASE BACKGROUND – ODKLJUKNICA, KI NI NAMENJENA ŽIRIRANJU:

 Effie Worldwide zbira nekatere podatke o prijavljenih kampanjah izključno 

za njihove raziskave in za formiranje odlične baze podatkov (Effie Case

Database);

 gre za odkljuknico, kjer označite: panogo, katere trajnostne cilje ste 

zasledovali, katere so ključne konkurenčne znamke, kakšna raziskovalna 

orodja ste uporabili, s katerimi raziskovalnimi družbami ste sodelovali, kdo so 

vaše primarna/sekundarna ciljna skupina, kakšne cilje ste si postavili, kakšno 

vrsto rezultatov ste dosegli, katere krovne točke dotika ste uporabili, katere 

družbene medije ste uporabili.



KAKO PRIJAVITI?
Najprej si prenesete celotno razpisno dokumentacijo. S strukturo prijave že takoj na začetku 
seznanite člane ekipe in sodelujoča podjetja. Priložene obrazce uporabite za interno 
usklajevanje s partnerji pri kampanji pred vnosom odgovorov v spletni prijavni sistem. Ob odprtju 
portala za prijavo del (začetek poletja) se registrirate in vnesete vaše prijave.

POPOLNA PRIJAVA VKLJUČUJE:

ADMINISTRATIVNO GRADIVO (ZASLUGE, TOČKOVANJE, PLAČILO, AVTORIZACIJA)

1. obrazec za prijavo in plačilo

2. obrazec za avtorizacijo in verifikacijo prijave

GRADIVO, KI GA VIDI ŽIRIJA:

1. prijava pisne predstavitve kampanje

2. medijske investicije (del obrazca »prijava pisne predstavitve kampanje«)

3. predstavitveni video

GRADIVO ZA JAVNO OBJAVO:

1. kratek povzetek kampanje

2. izjava o učinkovitosti kampanje

3. ključni vizualni element

4. prirejena različica pisne predstavitve kampanje (opcijsko – le finalisti)

5. logotipi podjetij (opcijsko – le finalisti)

6. fotografije tima (opcijsko – le finalisti)

7. kratki predstavitveni video (opcijsko – le finalisti)

http://effie.si/effie-slovenija/razpis/


RAZLOGI ZA IZLOČITEV AKCIJE

1. Ne upoštevate zahtev razpisnega obdobja.

2. V prijavi pisne predstavitve kampanje ali v kreativnem gradivu 

navajate imena agencij ali logotipe (lastne ali od konkurentov).

3. Ne navajate virov.

4. V prijavo pisne predstavitve vključite kreativne ali slikovne 

elemente.

5. Ne upoštevate zahtev za oddajo kreativnega gradiva.

6. Ne upoštevate omejitve prostora ali ne izpolnite vseh rubrik pisne 

predstavitve.

7. Kampanja ni bila izvedena skladno z določili Slovenskega 

oglaševalskega kodeksa.

8. Ste zamudili rok za prijavo ali niste plačali prijavnine.



4 STRATEŠKI STEBRI TRŽNO-KOMUNIKACIJSKE UČINKOVITOSTI

SEKCIJA 1

23,3 %

SEKCIJA 2

23,3 %

SEKCIJA 4

30 %

SEKCIJA 3
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IN CILJI
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STRATEŠKA 

IDEJA
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IDEJE
(kreativne, komunikacijske in 

medijske strategije + kreativne 
rešitve + medijske investicije)

REZULTATI



4 STRATEŠKI STEBRI TRŽNO-KOMUNIKACIJSKE UČINKOVITOSTI

Kako se jih lotiti?

SEKCIJA 1 SEKCIJA 2 SEKCIJA 4SEKCIJA 3

STRATEŠKI IZZIV 

IN CILJI

VPOGLED IN 
STRATEŠKA 

IDEJA

IZVEDBA 

IDEJE
(kreativne, komunikacijske in 

medijske strategije + kreativne 
rešitve + medijske investicije)

REZULTATI

Nasvet: STORYTELLING WITH DATA

(Cole Nussbaumer Knaflic)



STRATEŠKI IZZIV 

IN CILJI

• Prikažite poglobljeno razumevanje strateško-poslovnega 

konteksta vaše tržno-komunikacijske aktivnosti (npr. v zvezi s 

panogo, trgom, podjetjem, konkurenčnostjo okolja).

• Jasno opredelite tržne priložnosti in resnični izziv, ki ste ga 

reševali. Opišite cilje in utemeljite, zakaj je bila ravno to 

prava priložnost za rast. Opredelite ciljne skupine.

• Uporabite smiselne kazalnike uspešnosti (KPI-je) glede na 

cilje, kako jih boste merili, navedite referenčne točke 

(benchmark). Ne vključujte preveč ciljev, osredotočite se le 

na ključne.

• Prikažite stopnjo težavnosti vašega izziva ter ga smiselno 

povežite s SMART cilji (natančni/numerični, merljivi, 

dosegljivi/ambiciozni, realni/relevantni, časovno 

opredeljeni), ki jim bo sledila vaša tržno-komunikacijska 

aktivnost.



Skoraj 20 % prebivalstva v Sloveniji je starejšega od 65 let1 , število 
starostnikov, ki živijo v domovih za starejše pa se vsakih 7 let poveča 
za tretjino2 . 

Starostniki se v domovih soočajo z osamljenostjo in izolacijo, kar 
dramatično vpliva na kakovost njihovega življenja. Tako posamezne 
vlade kot Evropska unija vlagajo napore v razvijanje novih strategij in 
zakonodaje, ki bi omogočile plodno sožitje generacij in reintegracijo 
starejših v družbo. Podjetje A1 Slovenija, ponudnik celovitih 
komunikacijskih storitev, ima družbeno odgovornost in povezovanje 
generacij zapisani v svojem DNK že vse od svoje ustanovitve3 . 

Z zavedanjem perečega demografskega trenda staranja prebivalstva 
smo prepoznali priložnost za ustvarjanje dolgoročnega 
medgeneracijskega programa v sodelovanju s starostniki iz domov 
za starejše, ki so postali pripovedovalci pravljic za lahko noč, 
namenjenih najmlajšim, in hkrati ustvarili možnost za dolgoročen 
dialog s poslovno najpomembnejšo ciljno skupino – gospodinjstvi 
staršev z otroki v starosti od 3 do 8 let, ki predstavljajo slabih 10 % 
slovenskega prebivalstva4 .

STRATEŠKI IZZIV 

IN CILJI

1 Vir: Statistični urad RS (https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/104) 
2 Vir: Projekcije prebivalstva za Slovenijo, 2010 – 2060 (http://www.eurydice.si/index.php/ arhiv-novic/4494-projekcije-
prebivalstva-za-slovenijo-20102060) 
3 Marca 1999 je podjetje A1 Slovenija vstopilo na slovenski trg z blagovno znamko Si.mobil, septembra 2003 je 
blagovno znamko preimenovalo v »Si.mobil - Vodafone«, se junija 2008 javnosti ponovno predstavilo pod skrajšanim
imenom “Si.mobil”, aprila 2017 pa se je blagovna znamka preimenovala v »A1 Slovenija« 
4 Po podatkih Statističnega urad RS je v Sloveniji v letu 2016 živelo 180.000 staršev z otroki v starosti od 3 do 8 let. 



Povečati delež primarnih ciljnih potrošnikov, in sicer tako, da obrnemo trend 
padanja pri ciljni skupini v rast deleža vsaj za 5 odstotnih točk v vsakem polletju 
po zaključku kampanje. 
Metrika: Podatki o deležih kupcev v kategoriji veliki tedenski nakupi (Mediana 
TGI) v prvem polletju po zaključku prvega in drugega utripa kampanje. 

Na letni ravni povečati število vseh kupcev v trgovinah Spar/ Interspar za 2 %. 
Metrika: Podatki o deležih kupcev (Mediana TGI) v letih 2015, 2016 in 2017. 

Okrepiti percepcijo znamke Spar/Interspar kot inovativno, mladostno in 
družbeno odgovorno, z največjo izbiro izdelkov. 
Metrika: pripisane značilnosti znamke v primerjavi s konkurenti pred kampanjo 
in po obeh utripih. 

Vzpostaviti in povečevati vključenost ciljnih potrošnikov v projekt in jih spodbuditi 
k nakupom. 
Metrika: podatki o prodanih količinah v trajanju kampanje. 

K širjenju glasu o projektu spodbuditi medije in vplivneže ter v prvem letu doseči 
100 medijskih objav, v drugem letu pa število povečati za 50 %. 
Metrika: število objav o projektu. 

Aktivno vključiti potrošnike v spremljanje in soustvarjanje komunikacij o projektu 
na spletnih družbenih omrežjih. V prvem utripu doseči preko 100.000 aktivnih 
interakcij in 500.000 ogledov video vsebin, v drugem obdobju pa jo povečati za 
50 %. 
Metrika: podatki o vedenju potrošnikov na spletnih družbenih omrežjih, 
povezanih s projektom Štartaj Slovenija.

STRATEŠKI IZZIV

IN CILJI



• Kako jasno je predstavljena poslovna priložnost: 

• je trg padal / rastel / stagniral? 

• kako je delovala konkurenca? 

• kakšne so bile prednosti in priložnosti znamke, glede na tržno situacijo, konkurenco, ciljne skupine, …? 

• 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: 

• 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);

• uporabo smiselnih kazalnikov uspešnosti (KPI-jev) glede na cilje, ročnost … kampanje;

• jasno opredelitev, zakaj so komunikacije ključna sestavina marketinškega spleta za uspeh (izločitev vpliva ostalih "P-jev").

• Ne kaznovati 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 njihovi nalogi.

KRITERIJI OCENJEVANJA V SEKCIJI 1: 
STRATEŠKI IZZIV IN CILJI



NASVETI: STRATEŠKI IZZIV IN CILJI

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.

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.

Pojasnite, kaj 

pomenijo številke!

Če ni podanega konteksta, opredelitve vaše panoge in 

konkurenčnega okolja, ni mogoče razumeti, kako velika je 

bila ideja ali kako pomembni so bili rezultati.

Ne pozabite na ‚širše 

družbeno okolje‘!

Ciljne skupine je pametno opredeliti 

po njihovem življenjskem slogu, po 

njihovem načinu razmišljanja ne zgolj 

po demografiji.



Analizirajte več virov podatkov, da izluščite relevantne izzive in 

priložnosti

Prikažite vaše globoko razumevanje potrošnikov, tržnih znamk 

in trga, iz katerega izhaja strategija

Vaš vpogled naj bo svež, nov, drugačen, ideja pa naj iz 

vpogleda izpelje aktivacijo, ki pomaga doseči zastavljene 

cilje. 

Ključna strateška ideja, do katere ste prišli iz odličnega 

vpogleda, je srce uspeha vaše kampanje, saj iz nje nastane 

kreativna rešitev za doseganje zastavljenih ciljev.

VPOGLED IN 

STRATEŠKA IDEJA



VPOGLED IN 

STRATEŠKA IDEJA

Zaradi potenciala, ki ga ima glede na trende, smo za prvo ciljno skupino izbrali 
mlade zaposlene. Veliko časa preživijo v službi, so nenehno pod stresom20. Stari 
so med 25 in 45 let, pri nakupu jim veliko pomeni embalaža. Radi imajo slovenske 
proizvode in proizvode, ki so dobri za njihovo zdravje in počutje, prednakupne
informacije najprej preverijo na internetu. Podvrženi so stresu, pogosto uživajo 
hitro in presladko hrano ter pijejo napitke s kofeinom in alkohol, s čemer večajo 
svoje tveganje za pomanjkanje magnezija.21

Z vidika pridobivanja novih, mlajših uporabnikov so bile pomembna ciljna skupina 
tudi nosečnice. Nosečnice pogosto pestijo prav vse tri ključne zdravstvene 
težave, ki jih lajša Donat Mg– zaprtje, zgaga in pomanjkanje magnezija, saj je 
potreba po njem med nosečnostjo zelo povečana. Stare so med 21 in 34 let, 
izjemno ekstrovertirane. Rade kupujejo zdrave izdelke. So zveste uporabnice in 
ambasadorke blagovnih znamk. Vsakodnevno spremljajo svoje profile na 
družbenih omrežjih, informacije najprej preverijo na spletu. Nadpovprečno jih 
dosežejo oglasi na televiziji, v tiskanih medijih in na spletu, izpostavljene so 
obcestnim veleplakatom, značilne točke dotika pa so tudi nakupovalni centri, 
zdravstveni domovi in lekarne13. 

Tretjo ciljno skupino so predstavljali obstoječi starejši uporabniki Donata
Mg, ki jih ob prenovi nikakor nismo smeli izgubiti. V letu 2013 je bilo 
816.000 ljudi starih od 45 do 75 let. Pogosto imajo težave s prebavo 
(zaprtje, zgaga) oz. zdravjem nasploh, zato morajo paziti na svoje 
prehranjevalne navade. TV oglaševanje se jim zdi zanimivo in jim pogosto 
da navdih za pogovor. Časopise dnevno, spremljajo tudi televizijo in 
radio. Značilne točke dotika so še obcestni veleplakati in lekarne.

Želeli smo, da ciljne skupine jasno prepoznajo funkcionalne prednosti in 
učinke izdelka ter jih neposredno povežejo s svojo zdravstveno težavo. 
Odločili smo se za strategijo medikalizacije blagovne znamke, ki nam je 
omogočala večjo komunikacijsko kredibilnost, v sklopu strategije pa smo 
pozitivne učinke Donata Mg predstavili še za druge »indikacije« oz. 
zdravstvena stanja. Poleg prebave so to še zgaga, utrujenost, mišični krči, 
stres. Čeprav smo odpirali nove priložnosti uporabe Donata Mg, pa nismo 
smeli zanemariti njegove tradicionalne pozicije učinkovitega sredstva za 
prebavo, saj je to tudi njegova ključna prepoznana prednost pri 
obstoječih uporabnikih



KRITERIJI OCENJEVANJA V SEKCIJI 2: 
VPOGLED IN STRATEŠKA IDEJA

• 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. 



NASVETI: VPOGLED IN STRATEŠKA IDEJA

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.

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?

Ideja ni slogan! 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.



IZVEDBA 

IDEJE

Sledi priprava prepričljive strategije (kreativne, komunikacijske, 

medijske) in načrta za učinkovito vpletanje potrošnikov. 

Strategija naj bo pripravljena na podlagi konteksta (panoga, 

konkurenca, znamka), tržnih analiz in vpogledov.

Poskrbite, da se kreativna, komunikacijska in medijska 

strategija dopolnjujejo za optimalen učinek.

Kreativne rešitve naj motivirajo potrošnike v skladu s cilji, 

strategijo in idejo.

Pišite tako, da bo optimalno, medsebojno povezano in jasno.



KRITERIJI OCENJEVANJA V SEKCIJI 3: 
IZVEDBA IDEJE

• 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?



NASVETI: IZVEDBA IDEJE

Ne pozabite, da komunikacijske strategije 

vključujejo kreativno in medijsko strategijo - ne le 

taktike.

Povežite komunikacijsko 

strategijo neposredno s cilji 

in vpogledi. Brez tega je to 

le medijski načrt in ne 

komunikacijska strategija.

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? 



NASVETI: PREDSTAVITVENI VIDEO

Izpustite zgodbo in rezultate iz 

predstavitvenega videa in izpostavite 

izključno kreativo, 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.

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.



REZULTATI

Za kratko- in dolgoročne cilje izberite najustreznejše metrike, 

ključne kazalnike učinkovitosti (KPI-je) ter načine merjenja.

Nujno: opredeljeni cilji morajo imeti dokaze v rezultatih. 

Ostanite osredotočeni na ‚flow‘.

Dokažite vpliv na poslovne / marketinške / komunikacijske / 

projektne cilje - ki ga je mogoče nedvoumno pripisati tržno-

komunikacijskim aktivnostim in pri tem izločite morebiten vpliv 

ostalih dejavnikov.

Kaj je delovalo, kaj ni delovalo, katera spoznanja boste 

prenesli v vaše prihodnje aktivnosti za dolgoročno rast?



KRITERIJI OCENJEVANJA V SEKCIJI 4: 
REZULTATI

• USPEŠNOST in UČINKOVITOST: je prijavitelj dosegel svoje cilje? 

• Ali so ti rezultati res visoki glede na pretekle rezultate, tržno situacijo ali glede na konkurenco? 

• poslovni rezultati: prinašajo za podjetje dvig prihodkov in še posebej dobičkonosnosti (opomba: pri tistih kampanjah, ki 

niso imele ciljev takojšnje prodaje, upoštevajte ta faktor)?

• marketinški rezultati: izjemnost rasti tržnih deležev (še posebej vrednostnih), rasti dosežene cene, ter/ali rasti števila 

uporabnikov in frekvence nakupa? Kampanja ali kampanje so lahko uspešne in učinkovite, tudi če so prodajni rezultati 

slabši kot v preteklem obdobju. Pomemben je kontekst panoge/trga!

• 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.



NASVETI: DRUGI DEJAVNIKI NA TRGU

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.

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.

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.



NASVETI: REZULTATI

Rezultatom podajte kontekst, 

s pomočjo katerega bo žirija 

znala ovrednotiti, ali so 

doseženi rezultati dobri in 

zakaj. Pojasnite, kaj pomenijo 

številke in ključni kazalniki 

učinkovitosti, 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. 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.

Ne podcenjujte pomena 

referenčnosti 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.

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. 



NASVETI: PISANJE PRIJAVE

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. 

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 bile 

vključene, bi pa lahko 

vplivale na rezultate. 

Pomislite, o čem bi bila 

žirija lahko najbolj 

skeptična in pišite o tem.

S pripravo prijave začnite zgodaj. 

Vključite oglaševalca, agencijo, 

raziskovalca! Gre za timsko delo.

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. 

Imejte v mislih, da je oseba, ki bo 

brala prijavo, lahko kreativna, 

medijska ali analitična. Poskusite 

nagovoriti vsakega bralca, tako 

da pišete na enostaven, prijeten 

in zabaven način. Podajte 

celotno sliko tega, kar so 

prispevali različni oddelki.

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.



OPOMNIKI

Naj nekdo iz vodstev sodelujočih 

podjetij preveri prijavo, ali je 

napisana skladno z dejanskim 

stanjem.

Prosite dobrega pisca, 

lektorja ali urednika, da 

pregleda vašo pisno 

predstavitev.

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).

Odgovorite na vsa 

vprašanja, pri tem vam naj 

bodo v pomoč 

podrobnejša podvprašanja 

oziroma namigi.

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.

Preverite razloge za izločitev iz 

tekmovanja v Razpisu.
Vsi navedeni podatki v celotni 

prijavi se naj sklicujejo na 

verodostojne vire.

Dobre akcije lahko izgubijo 

nagrado, ki bi si jo zaslužile, 

zaradi slabo napisane prijave.



POSEBNA NAGRADA ZA UPORABO 

RAZISKAV

Tričlanska zasedba ocenjevalcev del, ki se bodo uvrstila med nagrajence, bo 

kampanje ocenjevala le z vidika uporabe raziskav pri načrtovanju akcij ter 

vrednotenju njihove uspešnosti in učinkovitosti: 

• Kako in v kolikšni meri so raziskave uporabljene v  posamezni sekciji?

• Ali je uporaba raziskav relevantna in zadostna?

• So strateški izziv, cilji, vpogled in strateška ideja primerno podprti s podatki iz 

raziskav?

• So podatki raziskav prispevali k snovanju strateške ideje in k izvedbi ideje?

• So rezultati  primerno podprti s podatki iz raziskav? Bi boljša uporaba 

podatkov iz raziskav ključno prispevala k boljšemu prikazu rezultatov akcije?

Posebna nagrada za uporabo raziskav bo v sodelovanju z razvojnim partnerjem, 

Inštitutom za raziskovanje trga in medijev Mediana podeljena na zaključni prireditvi 

Effie Slovenija.

RAZVOJNI PARTNER EFFIE



VKLJUČITEV ŠTUDENTOV EF IN FDV V 

KONCEPT EFFIE SLOVENIJA

EFFIE PARTNER

Poslanstvo Effie je tudi širitev znanja in spodbujanje strokovnosti.

Effie Slovenija želi v duhu svojega poslanstva močneje vključiti tudi 
študente. Že nekaj let so z nami na Effie dogodkih. Letos jih vključujemo 

še v izkušnjo žiriranja.

Poglobljenost, usmerjenost v raziskovanje in celosten in celovit vpogled v 
delovanje trga in vseh deležnikov na njem se začenja na fakultetah, kjer 
primere Effie finalistov že vrsto let uporabljajo v svojem učnem procesu.

Izbrani študentje EF in FDV bodo pod mentorstvom prof. dr. Vesne Žabkar iz EF 
in izr. prof. dr. Anžeta Burgerja iz FDV formirali študentsko žirijo, ki bo med 

nagrajenci Effie Slovenija 2020, izbrala svojega zmagovalca. 



UPORABNI VIRI

1. Priporočila za učinkovito prijavo

2. Zborniki finalistov Effie Slovenija

3. Poročila žirije za vaše pretekle prijave

4. Na kanalih Effie Slovenija: http://effie.si/, v Effie Slovenija e-novičniku

(prijava: http://www.soz.si/gdpr), na družbenih omrežjih Effie Slovenija: 

Effie Slovenija LI, Effie Slovenija FB, Effie Slovenija TW, Effie Slovenija YT.

5. Študije nagrajenih primerov iz tujine – plačljiv dostop

6. Primeri brezplačnih študij nagrajenih primerov iz Effie ZDA in primeri 

brezplačnih študij nagrajenih primerov iz Effie Worldwide

https://effie.si/wp-content/uploads/2021/02/Priporocila-za-ucinkovito-prijavo-Effie-Slovenija-2020.pdf
https://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
https://www.effie.org/case_database/EffieUnitedStates_SampleCases
https://www.effie.org/case_database/EffieWorldwide_SampleCases


POMOČ PRI PISANJU …

7. Pomoč neodvisnega izkušenega strokovnjaka:

V tujini je to že uveljavljena  praksa, pri nas pa je vedno obstajalo 

povpraševanje, nikoli doslej pa še ni bilo ponudbe. 

Letos bi si prvič želeli povezati prijavitelje, ki bi si želeli pomoči pri pripravi 

in pisanju prijave s strokovnjaki, ki so te storitve pripravljeni ponuditi. 

Nekateri ste se nam že javili in ponudili svoje storitve, veseli bomo še 

kakšnega strokovnjaka, ki ni zaposlen pri nobenem od aktivnih 

prijaviteljev (ni konflikta interesov), ima pa poleg poslovnih izkušenj še 

izkušnje iz slovenske in/ali mednarodne Effie žirije, je bil pisec nagrajenih 

Effie prijav ali odlično pozna Effie. 

Glede obsega pomoči in dogovora o plačilu se dogovarjajo prijavitelji in 

svetovalci sami, Effie pa vas poveže med seboj.



Kot obljubljeno na delavnici, v nadaljevanju prilagamo še tipične KPI-je, ki jih 
je v preteklih Effie izvedbah zbrala Mojca Pesendorfer, Atlantic Droga 
Kolinska.



POSLOVNI - PRODAJNI
• prodaja

• prihodki

• marža prispevka

• ROMI

• znižanje popustov

• dvig nivoja povprečnih 

maloprodajnih cen

KOMUNIKACIJSKI
• zavedanje

• izkušnje in upoštevanje blagovne znamke

• NPS – Net Promoter Score (zadovoljstvo/zvestoba potrošnika)

• imidž

• pozicija prve izbire

• moč blagovne znamke

• opaznost komunikacij

• predaja želenega sporočila

• vpletenost in doseg na družbenih omrežjih

• PR vrednost

MARKETINŠKI
• tržni deleži

• odprtje trga

• razširitev trga

• indeks cenovne premije

• zadržanje kupcev

• prodor v novi ciljni skupini

• izboljšanje učinkovitosti 

medijskega proračuna

PANOŽNE KATEGORIJE
KPI-ji IZDELČNIH KATEGORIJ

KPI-je je z analizo preteklih Effie prijav zbrala Mojca Pesendorfer, Atlantic Droga Kolinska.



POSLOVNI - PRODAJNI
• prodaja

• prihodki

• ROMI

• dobičkonosnost na 

uporabnika

• znižanje popustov 

• dvig nivoja povprečnih cen

KOMUNIKACIJSKI
• zavedanje

• izkušnje in upoštevanje blagovne znamke 

• NPS – Net Promoter Score

(zadovoljstvo/zvestoba potrošnika)

• imidž

• pozicija prve izbire

• moč blagovne znamke

• opaznost komunikacij

• predaja želenega sporočila

• digitalne metirke

• vpletenost in doseg na družbenih omrežjih

• PR vrednost

MARKETINŠKI
• tržni deleži, 

• vrednost življenjske dobe uporabnika

• povprečni prihodek na uporabnika

• povprečni donos na uporabnika

• število storitev na uporabnika

• odprtje trga

• razširitev trga

• indeks cenovne premije

• zadržanje kupcev

• prodor v novi ciljni skupini

• izboljšanje učinkovitosti medijskega proračuna

• konverzije (razmerje med prometom in stiki, tržno 

kvalificiran stik (MQL), prodajno kvalificiran stik (SQL), 

navedbe, nakupi)

• cena na klik / na stik / na nakup, vrednost na nakup

PANOŽNE KATEGORIJE
KPI-ji STORITVENIH KATEGORIJ

KPI-je je z analizo preteklih Effie prijav zbrala Mojca Pesendorfer, Atlantic Droga Kolinska.



PROJEKTNI
• zbrana sredstva

• znižanje stroškov

• pozitivni učinki v družbi 

KOMUNIKACIJSKI
• poznavanje in vpletenost v tematiko (stopnja 

poznavanja tematike, zavedanje o 

problematiki)

• kampanjske metrike (PR vrednost, WOM efekt, 

opaznost kampanje)

MARKETINŠKI
• število sodelujočih

• povečanje namere za sodelovanje

• sprememba obnašanja

• povečanje vključenosti ključnih deležnikov

POSEBNE KATEGORIJE
KPI-ji KATEGORIJE DRUŽBENO 

DOBRO

KPI-je je z analizo preteklih Effie prijav zbrala Mojca Pesendorfer, Atlantic Droga Kolinska.



PROJEKTNI
• ugled podjetja

• tržna kapitalizacija

• dobro ime

• povečanje števila strank oz. kupcev

• dolgoročen izplen

• KPI-ji povezani s podjetjem kot 

celoto, ne pa KPI-ji povezani s 

posameznimi produkti/storitvami

KOMUNIKACIJSKI
• metrike, povezane z imidžem in preferenco 

(povečanje preference znamke, uvrstitev 

znamke v set upoštevanja, imidž oziroma 

všečnost, povišanje stopnje vpletenosti, WOM)

• kampanjske metrike (PR vrednost, število 

generiranih stikov)

MARKETINŠKI
• povečanje nakupne namere oz. pridobitev nove 

skupine potencialnih strank

• pridobitev novih kanalov distribucije

• povišanje cene, ki jo je stranka oz. kupec pripravljena 

plačati

POSEBNE KATEGORIJE
KPI-ji KATEGORIJE 

KORPORATIVNI UGLED IN 

TRAJNOSTNA UČINKOVITOST

KPI-je je z analizo preteklih Effie prijav zbrala Mojca Pesendorfer, Atlantic Droga Kolinska.



POSLOVNI / PRODAJNI
• prodaja/prihodki

• ROMI

• dobičkonosnost na uporabnika

• znižanje popustov

• dvig nivoja povprečnih cen

• uspešnost vstopa na trg

KOMUNIKACIJSKI
• zavedanje

• upoštevanje blagovne znamke

• NPS – Net Promoter Score 

(zadovoljstvo/zvestoba potrošnika)

• imidž

• pozicija prve izbire

• moč blagovne znamke

• opaznost komunikacij

• predaja želenega sporočila

• digitalne metirke in metrike družbenih 

omrežij

MARKETINŠKI
• tržni deleži

• vrednost življenjske dobe uporabnika

• povprečni prihodek na uporabnika

• odprtje trga

• razširitev trga

• zadržanje kupcev

• prodor v novi ciljni skupini

• indeks cenovne premije

• izboljšanje učinkovitosti promocijskega proračuna

• konverzije (razmerje med prometom in stiki, tržno kvalificiran 

stik (MQL), prodajno kvalificiran stik (SQL), navedbe, nakupi)

• cena na klik / na stik / na nakup, vrednost na nakup

POSEBNE KATEGORIJE
KPI-ji KATEGORIJE 

MEDORGANIZACIJSKI TRGI (B2B)

KPI-je je z analizo preteklih Effie prijav zbrala Mojca Pesendorfer, Atlantic Droga Kolinska.



POSLOVNI / PRODAJNI
• povečanje prodaje zaradi 

inovacije, torej novega načina 

doseganja ciljne skupine

• večja realizacija/pokritost

• ROMI

• zmanjšanje stroškov

KOMUNIKACIJSKI
• dvig vpletenosti (ne samo kot tipična 

metrika tržnih raziskav, ampak tudi 

preko merjenja vseh vrst on- in off-line 

metrik) 

• metrike, ki so bile navedene že pri 

ostalih kategorijah

MARKETINŠKI
• povečanje tržnega deleža

• bolj učinkovito doseganje ciljne skupine

• znižani stroški na področju kateregakoli P-ja zaradi učinkov 

komunikacije

• doseganje drugačnega, bolj učinkovitega načina 

konkurenčnega boja

• učinkovitost medijskih investicij

POSEBNE KATEGORIJE
KPI-ji KATEGORIJE INOVACIJE IN 

TEHNOLOGIJA

KPI-je je z analizo preteklih Effie prijav zbrala Mojca Pesendorfer, Atlantic Droga Kolinska.



MROI
MROI = (Incremental Profit Generated by Marketing – Marketing Investment) / Marketing Investment

KAJ POMENI INCREMENTAL:
dodatni prihodki v določenem 

obdobju
- stroški

- učinki distribucije 
- učinki cenovnih strategij

- (pa tudi) učinki sezone, ki se 
pojavljajo vsako leto, učinke 

drugih akcij, učinke rasti trga, ki 
ni posledica našega delovanja, …

KAJ POMENI MKT INVESTICIJA
stroški kampanje (produkcija, 

zakup, neposredni notranji 
stroški)

Formulo je v svojem predavanju v izvedbi Effie Slovenija 2018 predstavila : Mojca Pesendorfer, Atlantic

Droga Kolinska.
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