
Döntőbe jutott pályaművek

01 

Megbízó: 
HEINEKEN 
Hungária 

Sörgyárak Zrt.

Ügynökség: 
ACG

Társügynökség: 
Bistro

Publicis Group 
Hungary / 

Starcom

Bevezetőkampány kategória / termék / szolgáltatás bevezetése

SoProNI – Soproni APA

Hogyan sajátítsunk ki egy teljes piaci 
kategóriát a megkülönböztető márka-
építés és a termék innováció mesteri 
kombinációjával? Más szóval hogyan 
ismételhetnénk meg az Soproni 
Óvatos Duhaj IPA berobbanásának 
sikerét, anélkül, hogy a már bevezetett 
saját sörkülönlegességeink kárára 
növekednénk, mindezt 30% kevesebb 
büdzséből? 

Erre dolgoztuk ki azt az ötletet, hogy 
egy újabb sör családtag, az Óvatos 
Duhaj APA bevezetésével előzzük be 
újra azt a lokál prémium sörkülön-
legesség piacot, melyet mi tettünk 
jelentőssé az IPÁ-val mindössze 2 évvel 
ezelőtt.

Megbízó: 
Essity  

Hungary Kft.

Ügynökség: 
Publicis Group 

Hungary / 
Starcom

Társügynökség: 
Mediator Group

Eurolex 
Consulting

Doing good

ZEWA – Az egyenlőtlen verseny

A Zewa kampánya egy valós társadal-
mi problémára ad választ. Egy olyan 
misszióval szólítja meg a jövő gene-
ráció családjait, amely képes arra, 
hogy megmozgassa és hosszútávon 
meg is változtassa gondolkodásukat a 
családon belüli munkamegosztással 
kapcsolatban.

Megbízó: 
Vodafone 

Magyarország 
Alapítvány

Ügynökség: 
HPS Group

Doing good

VoDAfoNE – főállású Angyal toborzó 
kampány 2019
A Főállású Angyal a Vodafone legis-
mertebb CSR kezdeményezése, célja, 
hogy társadalmi problémák megoldá-
sára ösztönözzön. Korábban jelentős 
médiatámogatást kapott, azonban 
2018-ban harmadára csökkentették 
a büdzsét. További probléma, hogy 
csökkent mind a jelentkezések száma, 
mind a pályázatok minősége – 2017-

ben a program a mélypontjára jutott! 
(18 db, 40%-ban érvénytelen pályázat 
érkezett).  További nehézséget jelent, 
hogy a pályázat egy évre szól, tehát 
a részvétel feltétele rugalmasság és 
egyfajta bátorság.  Azt a célt tűztük ki, 
hogy az eredményeket visszatornázzuk 
a 2010-es évek szintjére.
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Megbízó: 
Cofidis 

Magyarországi 
fióktelepe

Ügynökség:  
Spice 

Communication

Big Marketing Idea

CofIDIS „Hihetetlen, de igaz”

Milyen messze voltunk az Effie-től? 
Röviden: nagyon. 
Bővebben: a potenciális vásárlók 
elutasítóak voltak, a márkamegítélés 
rossz volt, a versenytársak száma egyre 
bővült ráadásul agresszíven kommu-
nikáltak.
A célok viszont ambíziózusak voltak: 
55%-os és 39%-os növekedési elvárás 

+ a legismertebb márkává válni a 
piacon.
Mit csináltunk? 
Mertünk humort használni és elsősor-
ban szerethetővé tettük a márkát, mert 
tudtuk, hogy különben bármit mond-
hatunk, úgysem figyelnek ránk.
Mi lett az eredmény? 4 hónap alatt 
a legismertebb márkává váltunk, 82, 
illetve 112%-os növekedést értünk el.

Megbízó: 
Vodafone 

Magyarország Zrt.

Ügynökség: 
HPS Group

Big Marketing Idea

VoDAfoNE – Nőnapi kampány 2019

A Vodafone CSR küldetése az esély-
egyenlőség továbbá, hogy 2025-re 
a legjobb munkahely legyen a nők 
számára. Emellett a technológiai 
szektorban uralkodó munkaerőhiányt 
úgy próbálja megoldani, hogy a 
férfias szakmák felé igyekszik a nőket 
vonzani. A nőnapi zajból is kitűnő, 
pozitív közbeszédet generáló páratlan 
ötlet lényege, hogy a Vodafone nő-

nap alkalmából budapesti székházán 
nőnemet szimbolizáló piktogramra 
alakította át, több mint 20 milliárd 
dollár márkaértékű vállalati logóját. 
Mindössze 4,5 millió forint médiaköltés 
társult a kampányhoz.
A hatás messze túlszárnyalt minden 
elképzelést!

Megbízó: 
Beiersdorf Kft.

Ügynökség:. 
Wavemaker 

Hungary

Bevezetőkampány kategória / termék / szolgáltatás bevezetése

NIVEA – MicellAir Black
Sminkelsz? Szuper! Leszednéd? Csak 
könnyedén! 
Manapság, mikor azon gondolkozunk, 
hogy miként lehetne pár szabad 
percet nyerni a felgyorsult életünk 
különböző momentumaiban, akkor 
nyújthat segítséget az új MicellAir 
Black arctisztító. Legalábbis a nők 1/3-
ának mindenképp!

A most bevezetésre került termék a 
várt sikert hozta el a NIVEA-nak, hiszen 
a formula kiválóan bizonyított a teszte-
ken, már csak a fogyasztók meggyő-
zésén volt a sor. A termék klasszikus 
média eszközökkel felépített ismertsé-
gén a szakértők bevonása és a termék 
használókkal folytatott párbeszédek 
lendítettek nagyot.
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Megbízó:  
Vodafone 

Hungary Zrt.

Ügynökség:  
Content League

Branded content

VoDAfoNE – Egy lapon a gyerekkel
Amíg az offline, online világot a szülők 
2 különböző világnak élik meg, addig 
a gyerekek nem tesznek különbsé-
get; ez óriási feszültségforrás minden 
családban.
A szakértő felnőttekkel és youtuber 
fiatalokkal készített 3 részes online 
dokumentumfilm-sorozatnak sikerült 
célba érnie és elindítania a párbeszé-
det a szülők és a gyermekek között a 

témában. A szülőknek nem egysze-
rű nyomon követni a digitális világ 
változásait, most szükséges felzárkózni, 
hogy a digitális szakadék ne mélyüljön 
tovább.

Megbízó:  
Abbvie 

Invesment Kft.

Ügynökség:  
ACG Pro

Branded content

ABBVIE – Hepatitis C - A teszt 

Magyarországon mintegy 70.000 
ember lehet fertőzött a hepatitis C 
vírussal, ám mivel a fertőzés kezdetben 
nem okoz tüneteket, sokan nincsenek 
tisztában állapotukkal. Ahhoz, hogy 
az online térben megfelelő hírnököket 
találjunk az üzeneteknek, az érintettek 
gyerekeit szólítottuk meg egy figyelem-
felkeltő, érzelmes kampányfilmmel. Az 
influencer fókuszú virális tartalomnak 

köszönhetően a HCV szűrőpontok 
látogatottsága megtriplázódott.

Megbízó:  
Erste Bank 

Hungary Zrt.

Ügynökség: 
Wavemaker 

Hungary

Társügynökség: 
Datalyze 
research

Big Marketing Idea

ErStE Bank – A személyi kölcsön személyiségűek 
(személyiség alapú mikro-szegmentáció)
Érdemes perszonalizálni, ha a szőnyeg-
bombázás is megtérül? A verseny-
társak öntik a pénzt a médiába. Az 
Erste 3% költésaránnyal a mennyiség 
helyett minőségi elérésre fókuszált a 
következő insighttal: A hitelfelvételi 
hajlandóságot a “kockázatvállaló” 
személyiség magyarázza legjobban, 
nem a demográfia. Magyarországon 

elsőként a Trump kampányhoz hason-
lóan, közösségi média alapú személyi-
ségmodell kutatással 12 perszónát 48 
üzenettel céloztunk. A személyiségcél-
zással megdupláztuk a hitelfelvételt 
25%-al alacsonyabb büdzséből. 3% 
költésarány 15% piacrészt eredmé-
nyezett.
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Megbízó:  
Carlsberg 

Hungary Kft.

Ügynökség:  
Initiative Media 

Hungary

Társügynökség: 
1080P Solution 

Agency

Élelmiszer kategória / alkoholos italok

SoMErSBy – Csak a Chill

Egy relatíve kis piaci szereplő, kis 
büdzsével rendelkező kulcsfontossá-
gú márkájának az áremelését kell 
kompenzálnunk integrált marketing 
kampánnyal úgy, hogy eladásban 
növekedni tudjon a márka.
A kampány a Csak a chill! Chillezz 
a Somersby-vel! üzenetre épült, a 
Somersbyt nem partiitalként pozici-
onálva. A brandet minden egyéb 

nyári tevékenységhez kapcsoltuk. Az 
eredmény több, mint 3.6 millió eladott 
Somersby a tervezett 300 ezerhez 
képest, 67.8%-os értékbeni piacrész a 
cider szegmensben az előző év 59.7%-
ához viszonyítva, valamint 40%-kal 
több kódfeltöltés a tervezett 3.000-hez 
képest.

Megbízó:  
HEINEKEN 
Hungária 

Sörgyárak Zrt.

Ügynökség: 
ACG

Társügynökség: 
Bistro 

Publicis Group 
Hungary/
Starcom

Élelmiszer kategória / alkoholos italok

SoProNI APA

Hogyan sajátítsunk ki egy teljes piaci 
kategóriát a megkülönböztető márka-
építés és a termék innováció mesteri 
kombinációjával? Más szóval hogyan 
ismételhetnénk meg az Soproni 
Óvatos Duhaj IPA berobbanásának 
sikerét, anélkül, hogy a már bevezetett 
saját sörkülönlegességeink kárára 
növekednénk, mindezt 30% kevesebb 
büdzséből? 

Erre dolgoztuk ki azt az ötletet, hogy 
egy újabb sör családtag, az Óvatos 
Duhaj APA bevezetésével előzzük be 
újra azt a lokál prémium sörkülön-
legesség piacot, melyet mi tettünk 
jelentőssé az IPÁ-val mindössze 2 évvel 
ezelőtt.

Megbízó:  
Volvo Autó 

Hungária

Ügynökség:  
Mindshare 

Hungary

Társügynökség:
 till Attila

Branded content

VoLVo&tILLA: Új utakon

A kampánnyal a célunk az évek során 
megfakult Volvo márka ismertségének 
és megítélésének meghatározott ér  té-
kekkel gazdagítása volt. A megol dást 
egy Tillával megvalósított, a vissza-
jelzések és eredmények által is igazoltan 
hiteles, autentikus, releváns és izgalmas 
együttműködés jelentette: öt videóból 
álló sorozatot hoztunk létre a Volvo 
hitvallásáról és márkaértékeiről az ezeket 

megtestesítő XC60-as megjelenítésével. 
A kampánnyal nemcsak a vissza-
idézéshez és márkapercepcióhoz kap-
csolódó KPI-okat teljesítettük kétszeresen 
felül, a hatására az online konfigurációk 
arányát 59.8%-kal, a modell eladási 
eredményeket pedig átlagosan 42%-kal 
tuduk megnövelni.
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Megbízó:  
JACoBS DoUWE 
EGBErtS HU Zrt.

Ügynökség:  
Havas Media 

Hungary

Társügynökség:  
Havas Worldwide 

Budapest

Kategória: Élelmiszer kategória / nem alkoholos italok

JDE – omnia range

Az OMNIA eladása évek óta folyama-
tosan csökken. 
Ennek oka, hogy fogyasztói bázisa 
öregedő tendenciát mutat, és a 
fiatalabbakat nem tudja megnyerni, 
mert számukra az OMNIA a „Nagy-
mamám kávéja”, amelyet legutoljára 
a nagyszülőknél fogyasztottak. Azért, 
hogy megváltoz tassuk ezt a per-
cepciót, egy kreatív kvízen alapuló 

nye reményjátékot hoztunk létre, mely 
során a játékosok megtalálhatták és 
meg is nyerhették a hozzájuk legin-
kább passzoló OMNIA-t. A kam pány 
hatására az OMNIA ízvariánsok eladá-
si eredményei várakozásainkon felül 
teljesítettek, legnagyobb mértékben a 
fiatalabb generációt aktivizálva.

Megbízó:  
Heineken 
Hungária 

Sörgyárak Zrt.

Ügynökség:  
ACG

Társügynökség:  
Bistro

Publicis Group 
Hungary/
Starcom

Kategória: Élelmiszer kategória / nem alkoholos italok

HEINEKEN 0.0

Magyarországon az alkoholmentes 
sörök (NA) megítélése alapvetően 
negatív. A legnagyobb fogyasztási 
akadályok, hogy a fogyasztók csak 
kényszerhelyzetben isszák, amikor 
vezetnek, nem kötődik hozzá semmi-
lyen más fogyasztási alkalom, emellett 
rossz ízűnek gondolják és alapvetően 
ciki a fogyasztása. A Heineken a pi-
acra lépést követő első teljes évében, 

mindhárom fogyasztási akadályt 
megcélozva  új fogyasztási alkalma-
kat tett relevánsá a termék számára, 
ezzel nem csak megduplázta a saját 
volumenét, de a teljes prémium NA ka-
tegória 54%-os növekedését is vezette, 
miközben a versenytársak csökkentek.

Megbízó:  
Borsodi  

Sörgyár Kft.

Ügynökség:  
Mito Europe

Társügynökség:
Publicis Group 

Hungary / Zenith

Kategória: Élelmiszer kategória / alkoholos italok

BorSoDI Szitu

A Borsodi Szituk mindössze egy hónap 
alatt új időszámítást kezdett a márka 
életében és megkülönböztető pozíciót 
épített fel a kategóriában. A kampány 
hatására a Borsodi piacvezető lett a 
“core lager” sörkategóriában éves 
összesítésben is, megállítva ezzel a 
márka öt éve csökkenő értékesítésé-
nek és piaci részesedésének trendjét, 
megelőzve a legnagyobb szereplő 

és versenytárs Sopronit. Emellett a 
kategóriában is kiemelkedőnek 
számító értékesítési eredmény is ennek 
köszönhető, ami a kampányidőszak 
alatt 21,5%-os értékesítési növekedést 
hozott a márkának, 2017. évi azonos 
kampányidőszakhoz képest.
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Megbízó:  
Beiersdorf Kft.

Ügynökség:  
Wavemaker 

Hungary 

fogyasztási cikkek / kozmetikumok, szépségápolás

NIVEA – MicellAir Black

Manapság, mikor azon gondolkozunk, 
hogy miként lehetne pár szabad 
percet nyerni a felgyorsult életünk 
különböző momentumaiban, akkor 
nyújthat segítséget a MicellAir Black 
arctisztító. Legalábbis a nők 1/3-ának 
mindenképp!
A termék a várt sikert hozta el a 
NIVEA-nak, hiszen a formula kiválóan 
bizonyított a teszteken, már csak a 

fogyasztók meggyőzésén volt a sor. A 
termék klasszikus média eszközökkel 
felépített ismertségén a szakértők 
bevonása és a termék használókkal 
folytatott párbeszédek lendítettek 
nagyot.

Megbízó:  
Unilever 

Magyarország 
Kft.

Ügynökség:  
Mindshare

Társügynökség:  
Kiosk.advertising

fogyasztási cikkek / kozmetikumok, szépségápolás

BABA – ramazuri

Kampányunk során a piacvezető 
tusfürdő Baba márkát sikerült meg-
újítanunk és újra növekedési pályára 
helyezni.  A márka újra pozícionálásá-
val és egy új „purpose” alapú integrált 
kampánnyal ismertettük meg az 
országgal, hogy mit is jelent az „Éljen a 
Ramazuri!

Megbízó:  
Coca-Cola 

Magyarország 
Szolgáltató Kft.

Ügynökség:.
Mito Europe

Társügynökség:  
MediaCom 

Magyarország

Kategória: Élelmiszer kategória / nem alkoholos italok

fUZEtEA Launch 2018
A folyamatosan növekvő jegestea 
kategória lehetőségeit felismer ve a Co-
ca-Cola egy új, egyedi pozicionálású 
jegestea márkát vezetett be. Kihasznál-
va a versenytársak homogén kom-
muni ká cióját, a Fuzetea a különleges 
ízek fúzióját és a “me-time” fontosságát 
középpontba helyező márkastratégi-
ával lépett piacra 2018 januárjában. 
Júliusra 33%-os piaci részesedéssel az 

év végére kitűzött piacrészesedési célt 
(32%) nem csak felülteljesítette, de a 
kategóriában legrégebbi piacvezető 
szereplőket is letarolta. A bevezetőkam-
pány a több éves márkacélokat is felül-
teljesítette, ezzel a Coca-Cola magyar 
és régiós piacainak egyik legsikeresebb 
bevezetőkampányává vált.

 – 
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Megbízó:  
tEVA 

Gyógyszergyár 
Zrt.

Ügynökség:  
team red 

Gyógyszer és gyógyhatású termékek / otC gyógyszerek

NEoGrANorMoN – Ha a bőröd mesélni tudna

A Neogranormon egy 85 éves hámo-
sító kenőcs márka, aminek az elmúlt 
10 évét a babapopsi fókuszú kommu-
nikáció jellemezte. Ez azonban csak 
egy a rengeteg indikációból, amire 
alkalmas, és amelyekkel ezt a termé-
ket gyerekkorunkból megismertük. A 
fogyasztók fejében ez a pozícionálás 
zavart okozott, így a márka jelentősen 
veszített piacrészesedéséből. Ennek 

megállítása érdekében stratégiánk az 
volt, hogy térjünk vissza a gyökerekhez 
és aknázzuk ki a sebgyógyítás teljes 
spektrumát.
A kampány hatására sikerült a márkát 
új életre kelteni, hihetetlenül gyors 
növekedési pályára állítani.

Megbízó:  
Pfizer Kft.

Ügynökség:. 
ACG

Társügynökség: 
Mfuture

Gyógyszer és gyógyhatású termékek / otC gyógyszerek

CENtrUM – Gumivitamin

A felnőtt multivitamin piacon a 
Centrum a 2. legnagyobb a Supra-
dyn mögött, a gyerekvitamin piacon 
mindössze 1% a piacrésze. A rendkí-
vül szétaprózott piac 65%-át viszi a 3 
legnagyobb márka (Walmark, Béres, 
Vibovit), 35%-on csaknem 50 márka 
versenyez. Ebben a környezetben a 
Centrum új Gumivitamin gyerekeknek 
termékcsaládjával egyetlen szezon 

alatt megvetette lábát, 1%-ról 2018 
október hónapban 11,46%-ra ugrott az 
értékbeni piaci részesedése, megelőz-
ve több mint 40 márkát. Stabil 7-9%-os 
részesedéssel vitte végig a szezont.

Megbízó:  
Walmark Kft.

Ügynökség:  
oMD Hungary 

Társügynökség: 
Carbon Group 

Communication

Gyógyszer és gyógyhatású termékek / egyéb

tELJES GáZZAL – A Degasin sztori

Hogyan tud egy feltörekvő OTC márka az 
évek óta dominánsan vezető márká  -
val szemben hatékony kommunikációs 
stratégiával fellépni, ezzel stagnáló 
piac részesedését növekedésbe fordítani? 
A Degasin a fő versenytárs által indított 
termékkel szemben egyértelműen ki mu -
tatható előnyökkel rendelkezik. Felis merve 
a lehetőséget egy szigorúan objekti-
vitáson alapuló, de az egyértelmű termék-

előnyöket egyszerű formában átadó 
kampányüzenettel válaszolt. Az eredmé-
nyek messze felülmúlták a cé lokat: piaci 
értékben 80%-os, míg piac részesedésben 
67%-os növekedést ért el előző év azonos 
időszakához képest, mellyel visszaszerezte 
és stabilizálta piacmásodik pozícióját a 
puffadásgátlók kategóriában.
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Megbízó:  
HEINEKEN  
Hungária  

Sörgyárak Zrt.

Ügynökség:  
ACG.

Társügynökség:
Bistro 

Uniomedia 
Publicis Group 

Hungary/
Starcom

Image kategória

SoProNI – Ami közös bennünk

A Soproni márkával fogyasztói attitűd 
változások és rossz stratégiai döntések 
miatt mind sales, mind pedig image 
szempontból negatív spirálba kerültünk 
2015-re, zuhanó sales volumenek mellett 
fontos márka mutatók is csökkenni kezd-
tek. Alapjaiban kellett újragondolnunk a 
Soproni márkát így az újrapozícionálás 
mellett döntöttünk, amelynek eredmé-
nye az “Ami közös bennünk” kreatív 

platform. A sikeres márkastratégiának 
köszönhetően 2016-ban megállítottuk a 
márka csökkenését, mely intenzív növe-
kedésnek indult, ennek köszönhetően 
2018 végéig magabiztosan, hatalmas 
előnnyel tartjuk a piacvezető pozíción-
kat (sales value, total horeca+retail).

Megbízó:  
ringier Axel 

Springer  
Magyarország 

Kft.

Ügynökség:  
 ringier Axel 

Springer  
Magyarország

Hosszú távú hatékonyság kategória (min. 3 év tartósan  
kiemelkedő eredményei egy adott terméknél, szolgáltatásnál)

GLAMoUr-NAPoK 2005-2019

A GLAMOUR-napok egy Magyaror-
szágról indult nemzetközi sikertörténet, 
amely 2005-ös bevezetése óta meg-
tízszerezte eredményeit. A folyamatos 
innovációnak köszönhetően az év 
legjelentősebb kereskedelmi esemé-
nyeként építi stabilan a GLAMOUR-t 
mint márkát, a bevásárlónapok és a 
divatmagazinok között is piacvezető 

pozíciót biztosítva. (MATESZ 2018. 4. 
negyedéves jelentés alapján, aktívan 
értékesített példányszám az auditált, 
havonta megjelenő glossy női magazi-
nok piacán)

Megbízó:  
HEINEKEN 
Hungária 

Sörgyárak Zrt.

Ügynökség:  
ACG 

Társügynökség: 
Bistro 

Uniomedia
Publicis Group 

Hungary/
Starcom

Hosszú távú hatékonyság kategória (min. 3 év tartósan  
kiemelkedő eredményei egy adott terméknél, szolgáltatásnál)

SoProNI – Ami közös bennünk

A Soproni márkával fogyasztói attitűd 
változások és rossz stratégiai döntések 
miatt mind sales, mind pedig image 
szempontból negatív spirálba kerül-
tünk 2015-re, zuhanó sales volume-
nek mellett fontos márka mutatók is 
csökkenni kezdtek. Alapjaiban kellett 
újragondolnunk a Soproni márkát így 
az újrapozícionálás mellett döntöttünk, 

amelynek eredménye az “Ami közös 
bennünk” kreatív platform. A sikeres 
márkastratégiának köszönhetően 2016-
ban megállítottuk a márka csökkené-
sét, mely intenzív növekedésnek indult, 
ennek köszönhetően 2018 végéig 
magabiztosan, hatalmas előnnyel 
tartjuk a piacvezető pozíciónkat (sales 
value, total horeca+retail).
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Megbízó:  
Írók Boltja Kft.

Ügynökség: 
WaveMaker 

Hungary

Társügynökség:  
Sans Cliché

Umbrella Kreatív 
Műhely

Kis költségvetésű, gazdasági célú kampányok kategória 
(5 millió forint alatti)

ÍróK BoLtJA – Nyitott polcok

Együzletes boltként az Írók boltja nem 
tudja felvenni a versenyt a hazai bolthá-
lózatokkal, kizárólag lokális és réteg is-
mertsége miatt pedig lemaradtak az on-
line értékesítésben. A Nyitott polcok ezt a 
hátrányt fordította előnnyé. Kihasználta a 
bolt legfontosabb attribútumát: a szemé-
lyességét és a hozzá kötődő ismert írók, 
színészek, zenészek lojalitására épített, 

akik önként csatlakoztak a kezdeménye-
zéshez, és virtuálisan felajánlották otthoni 
könyvespolcaikat. A virtuálisan kibővített 
online bolt pedig olyan tartalmat gene-
rált, ami szélesebb körben érdekelte az 
olvasókat, ezáltal 910%-kal megnövelve 
az online értékesítést.

Megbízó:  
Essity Hungary 

Kft.

Ügynökség:  
Publicis Group 

Hungary / Zenith 
Publicis

Társügynökség: 
Eurolex 

Consulting 
Mediator Group

Image kategória

ZEWA – Az egyenlőtlen verseny
A Zewa kampánya egy valós társadal-
mi problémára ad választ. Egy olyan 
misszióval szólítja meg a jövő gene-
ráció családjait, amely képes arra, 
hogy megmozgassa és hosszútávon 
meg is változtassa gondolkodásukat a 
családon belüli munkamegosztással 
kapcsolatban. Új nézőpontból világítja 
meg a gondoskodás fogalmát, ami a 
Zewa alapértéke.

Megbízó:  
Sziget Kulturális 

Menedzser  
Iroda Kft.

Ügynökség:  
HPS Group

Image kategória

BALAtoN Sound Safety first

A Balaton Sound imázsát az utóbbi 
években számos negatív hír tépázta: 
2013-ban és 2016-ban kábítószerrel 
összefüggő halálesetek történtek, 
2017-ben tömegesen fosztogattak. 
Ezek hozzájárultak ahhoz, hogy sokak 
szerint a Balaton Sound kimondottan 
veszélyes, főként a fiatalabb, tapasz-
talatlanabb bulizókra nézve, akik 
egyébként a közönség jelentős részét 

adják. Mivel a szervezők a 2017-es fosz-
togatások után már a látogatószám 
drasztikus visszaesésétől tartottak, 
egy imázserősítő kampányt kellett 
megvalósítanunk. A 2018-as Balaton 
Sound, amelyen a Safety First platform 
debütált, története legjobb eredmé-
nyét érte el látogatószámban.
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Megbízó:  
telenor 

Magyarország Zrt.

Ügynökség:  
Arificial Group 

Társügynökség: 
Guts&Brains DDB
tribal Worldwide

PHD Hungary

Szezonális marketing

tELENor – Xmas

Az év értékesítés szempontjából legfon-
tosabb időszaka egybeesik a legcukor-
mázasabb, legmesterkéltebb kreatívok 
megjelenésével. Nekünk egy általános 
készülékajánlatunk van. Ráadásul a 
tavalyi évünk ebben az időszakban 
nagyot szólt. Szóval, jöttek a kérdések. 
Kitűnhetünk igaz és őszinte kreatívval 
karácsonykor? Egyáltalán lehetünk any-
nyira bátrak, hogy a teljes kampányunk 

kreatív alapanyagát valós emberek, 
őszinte üzeneteire építjük? Elindulhat 
egy kampány úgy, hogy csak az első 
szakaszra vannak kreatívjaink? Az 
eredményeink azt igazolják, igen: közel 
20 százalékponttal nagyobb értékesítés, 
kiemelkedő hűségszerződés hosszabbí-
tás az előző évi időszakhoz képest.

Megbízó:  
Vodafone 

Magyarország 
Zrt.

Ügynökség:  
HPS Group

Klasszikus médiumokat nem tartalmazó kampányok

VoDAfoNE – Nőnapi kampány 2019

A Vodafone CSR küldetése az esély-
egyenlőség továbbá, hogy 2025-re 
a legjobb munkahely legyen a nők 
számára. Emellett a technológiai szek-
torban uralkodó munkaerőhiányt úgy 
próbálja megoldani, hogy a férfias 
szakmák felé igyekszik a nőket vonzani.
A nőnapi zajból is kitűnő, pozitív 
közbeszédet generáló páratlan ötlet 
lényege, hogy a Vodafone nőnap 

alkalmából budapesti székházán 
nőnemet szimbolizáló piktogramra 
alakította át, több mint 20 milliárd 
dollár márkaértékű vállalati logóját. 
Mindössze 4,5 millió forint médiaköltés 
társult a kampányhoz.
A hatás messze túlszárnyalt minden 
elképzelést!

Megbízó:  
Vodafone 

Magyarország 
Zrt.

Ügynökség:  
BSr Productions

Társügynökség: 
Bold Ideas

Klasszikus médiumokat nem tartalmazó kampányok

VoDAfoNE – A Pilvakeres iPhone story

Telekommunikációs cégként sikerült egy 
olyan készülék promóciót alkotnunk, ami 
nagy közönség-bevonódást eredmé-
nyezett a Vodafone Hungary közösségi 
média felületein és az influencereink 
céljainkon felül tudták aktivizálni közön-
ségüket – mindezt egy szponzoráció 
keretein belül, a Red Bull Pilvaker támo-
gatójaként. 

A „Pilvakeres iPhone Story” egy iPhone 
készülék történetét mutatja be, ahogy 
a Pilvaker fellépői között kézről kézre 
jár, akik megtöltik olyan tartalmakkal, 
kulisszatitkokkal, melyek csak ezen a 
telefonon elérhetőek – a hat hetes social 
aktiváció végén egy szerencsés meg is 
nyerhette a készüléket.
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Megbízó:  
telenor 

Magyarország 
Zrt.

Ügynökség:  
Arificial Group 

Társügynökség:  
Guts&Brains DDB
tribal Worldwide

PHD Hungary

Szolgáltatások kategória / telekommunikáció

tELENor – Xmas
Az év értékesítés szempontjából legfon-
tosabb időszaka egybeesik a legcukor-
mázasabb, legmesterkéltebb kreatívok 
megjelenésével. Nekünk egy általános 
készülékajánlatunk van. Ráadásul a 
tavalyi évünk ebben az időszakban 
nagyot szólt. Szóval, jöttek a kérdések. 
Kitűnhetünk igaz és őszinte kreatívval 
karácsonykor? Egyáltalán lehetünk any-
nyira bátrak, hogy a teljes kampányunk 

kreatív alapanyagát valós emberek, 
őszinte üzeneteire építjük? Elindulhat 
egy kampány úgy, hogy csak az első 
szakaszra vannak kreatívjaink? Az 
eredményeink azt igazolják, igen: közel 
20 százalékponttal nagyobb értékesítés, 
kiemelkedő hűségszerződés hosszabbí-
tás az előző évi időszakhoz képest.

Megbízó:  
HBo Holding Zrt.

Ügynökség:. 
MediaCom 

Magyarország 

Szolgáltatások kategória / egyéb

HBo Go – Aranyélet

Az HBO GO kampányeredményei felül-
múlták elvárásainkat, annak ellenére, 
hogy az online fizetés iránt bizalmatlan 
piacon, ingyenes szolgáltatások elle-
nében népszerűsítettük az HBO fizetős 
platformját, az Aranyélet befejező 
évadával. Célcsoportunk tagjai kultu-
rális és médiafogyasztási szokásaikban 
eltérnek, így olyan megoldásokat 
kerestünk, amelyekkel az HBO számára 

kulcsfontosságú 25 év alattiakat és a 
sorozat 35+-os rajongóit egyaránt akti-
vizálhattuk. Így a sorozat szereplőinek 
és a célcsoportnak egyaránt fontos va-
lahova tartozás, érvényesülés igényére 
fókuszáltunk, kiemelve azt a tartalmat, 
amely reflektál a közönségre, közelebb 
hozva őket a platformhoz.

Megbízó:  
SIó-ECKES Kft.

Ügynökség:  
PHD Hungary

Társügynökség: 
Doupla

Bold

Szezonális marketing

SIó karácsonyi kampány

A SIÓ karácsonyi kampánya az egyre 
általánosabb problémára - misze-
rint ebben a rohanó időszakban 
kevesebb minőségi időt töltünk együtt 
szeretteinkkel - kínált termékcsomago-
lásainak átalakításával megoldást. A 
családfókuszú, a környezettudatosság 
üzenetét is integráló koncepciót hiteles 
influencer aktivitással és digitális 
támogatással, a piaci átlagnál ala-

csonyabb költéssel sikerült hatékonyan 
kommunikálni. Elsődleges célunk volt a 
2017-ben visszavett piacvezető szerep 
megtartása a 25%-os „flagship” termé-
kekkel, egy olyan időszakban, amikor 
jellemzően a magasabb gyümölcstar-
talmú italokat választják a fogyasztók.
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Megbízó:  
E.oN Hungária 

Zrt.

Ügynökség:  
ACG 

Társügynökség:  
Vizeum Hungary

Sky Marketing

Szolgáltatások kategória / turizmus, utazás, szabadidő

E.oN Blinkee

Hogyan tűzheti egy energiaszolgál-
tató zászlajára a fenntarthatóságot, 
e-mobilitást a nem hagyományos, kis 
budzsés eszközökkel?
Mi az Y generációt céloztuk, egy 
számukra releváns közösségi e-robogó 
megosztó startup, a Blinkee.city tá-
mogatásával. PR és social kampányt 
terveztünk – mely képes demokratizál-
ni az e-robogózás élményét – hiteles 

életmódú Y generációs vélemény-
vezérekkel, újságírókkal, majd online 
animációs videókra, bannerekre, al-
oldalra és social posztokra építettünk. 
Az eredmények minden várakozásun-
kat túlszárnyalták, a Blinkee flottáját 
háromszorosára kellett növelni fél év 
alatt, az E.ON brand mutatói pedig 2 
számjeggyel növekedtek.

Megbízó:  
UPC 

Magyarország Kft.

Ügynökség: 
reprise Digital 

Hungary

Társügynökség:  
oMD Hungary 

Szolgáltatások kategória / telekommunikáció

UPC digitális finomhangolás  
az online értékesítés növelése érdekében

A telekommunikációs piac minden 
eddiginél kiélezettebb. Mivel a UPC 
büdzséje nem tudott lépést tartani a 
versenytársakkal, a kampányok és hát-
térrendszerek megreformálása került 
fókuszba. Az eredmény? Gyakorlatilag 
változatlan médiaköltés és ajánlat 
mellett 2019 első negyedévében az 

előző év hasonló időszakához képest 
minden értékesítési mutató jelentősen 
javult, és a vizsgált időszakban több 
mint ötszörösére nőtt az online csator-
nák által generált bevétel.

Megbízó:  
telenor 

Magyarország 
Zrt.

Ügynökség:  
Arificial Group

Társügynökség:  
PHD Hungary

Szolgáltatások kategória / telekommunikáció

tELENor – MNP – számhordozás

A telko piacon a sim-kártya volumen 
növekedése 1% alatti, az egyetlen 
lehetőség a növekedésre: verseny-
társ ügyfelek átcsábítása. De még 
a nagyon elégedetlenek is csak a 
legvégső esetben váltanak, mert sze-
rintük macera és ott a számuk is, amit 
megtartanának. Valójában a szám-
hordozás egyszerű, csak eddig nem 
mertük kimondani, mert nem tudtuk, 

mit indít el. Hiszen elvinni ugyanolyan 
könnyű, mint hozni, ügyfél-elvándorlást 
indíthat. 
Mi kimondtuk, hogy egyszerű. Az ered-
ményünk +91% számhordozó ügyfél a 
havi átlaghoz képest és +8% new-sales 
a tervekhez viszonyítva.
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Megbízó:  
Magyar 

Ökumenikus 
Segélyszervezet

Ügynökség:  
ACG

társadalmi célú kampány kategória / egyéb

MAGyAr Ökumenikus Segélyszervezet 
Dolls of Abused Souls
A családon belüli erőszak áldozatai 
különösen sérülékeny célcsoport, 
hiszen a félelem és a szégyenérzet 
megakadályozza őket abban, hogy 
segítséget kérjenek. Hogyan lehet 
mégis felhívni figyelmüket a számukra 
létrehozott krízisambulanciákra? Mind-
ezt ráadásul – karitatív szervezetként 
– korlátozott pénzügyi forrásokból és

számtalan egyéb, hasonlóan drámai 
témával versenyezve a médiában? 
Mi egy matrjoska babát készítettünk, 
amely első ránézésre átlagos, azon-
ban kinyitva bántalmazás nyomait 
mutatja, és elküldtük 40 újságírónak. 
Az eredmény elképesztő volt; közel 
290 médiumot győztünk meg, hogy 
foglalkozzon a témával.

Megbízó:  
Vigyél Haza 
Alapítvány

Ügynökség:  
Isobar Budapest 

társadalmi célú kampány kategória / 1%-os kampány

VIGyÉL HAZA Alapítvány – 1%-os kampány
A legtöbb ember sajnos nem ajánlja 
fel az 1%-t az adóbevallásánál. Ho-
gyan döbbenthetnénk rá ennek fon-
tosságára az embereket egy kicsi ku-
tyamenhely nevében? Megoldásunk: 
manapság tele a net állatos videókkal 
és ezekből készült gyűjtésekkel, amiken 
szívesen időzünk. Létrehoztunk hát egy 
kamu website-ot (elolvadsz.hu), ahol 
20+ cuki kutyáról lehetett videót nézni. 

Azonban a video betöltése 99%-nál 
mindig megállt – mert hiányzott az 1%. 
Így ösztönöztünk az adományozásra 
az alapítvány oldalán – az előző éves 
1%-os bevételük dupláját elérve.

Megbízó:  
országos 

Mentőszolgálat 
Alapítvány

Ügynökség:  
Human Dialog

Társügynökség: 
Intren

Peak film 
Productions

társadalmi célú kampány kategória / 1%-os kampány

orSZáGoS Mentőszolgálat Alapítvány 
1% kampány 2018
Minden nap újjászületik valaki!
2015-ben a Mentőalapítvány a Bala és 
gengszterei fémjelezte Tartsd életben! 
kampánnyal több mint 2 millió ember-
hez juttatta el az üzenetet: bárki lehet 
életmentő! A 2016-os második epizód: 
az új 1% - Nekünk sokat számít! kisfilm 
ötlettől a megvalósításig  magyar pro-
dukció, feladata felhívni a figyelmet, 

hogy a mentősök támogatása kulcs-
kérdés, ebben pedig döntő az adó 1% 
felajánlás. A sikeres évadok nyomán 
az alapítvány a Bala sorozatra 
alapozta 2018-ban is 1% kampányát, 
fókuszban az újraélesztéssel: ismét 
átütő sikerrel!
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Megbízó:  
Sziget Kulturális 

Menedzser  
Iroda Kft.

Ügynökség:  
HPS Group 

youth marketing

BALAtoN Sound Safety first

A Balaton Sound imázsát az utóbbi 
években számos negatív hír tépázta: 
2013-ban és 2016-ban kábítószerrel 
összefüggő halálesetek történtek, 
2017-ben tömegesen fosztogattak. 
Ezek hozzájárultak ahhoz, hogy sokak 
szerint a Balaton Sound kimondottan 
veszélyes, főként a fiatalabb, tapasz-
talatlanabb bulizókra nézve, akik 
egyébként a közönség jelentős részét 

adják. Mivel a szervezők a 2017-es fosz-
togatások után már a látogatószám 
drasztikus visszaesésétől tartottak, 
egy imázserősítő kampányt kellett 
megvalósítanunk. A 2018-as Balaton 
Sound, amelyen a Safety First platform 
debütált, története legjobb eredmé-
nyét érte el látogatószámban.

Megbízó:  
E.oN Hungária 

Zrt.

Ügynökség:  
ACG

Társügynökség: 
Vizeum Hungary

youth marketing (tinédzsereknek, fiatal felnőtteknek szóló 
aktivitások)

E.oN Mozdulj.on

Hogyan teremtsünk márkakötődést a 
jövő E.ON fogyasztója (Y és Z generá-
ció) és a márka között megkülönbözte-
tő módon, mindezt extra akadályokkal 
a vállunkon: fesztiválkörnyezetben, 4 
millió alatti büdzséből fesztiválonként, 
Soundon és Szigeten. 
Egy célcsoportra szabott lépésszám-
láló applikációt készítettünk, mely a 

fesztiválenergiát pontokra váltotta és 
a nyeremények begyűjtéséhez a zöld 
és fenntartható E.ON kitelepüléshez 
terelte a résztvevőket. Aktivációnkat 
Ada és RoyalSzabi népszerűsítette, 
social kommunikációval kiegészítve. 
Eredményeink dupláztak app-letöltés-
ben és 2,5-szeresen túlléptük a bevont 
létszámot, legeredményesebb már-

Megbízó:  
Vodafone 

Magyarország 
Zrt.

Ügynökség:. 
Bold

Üzleti kommunikáció (b2b) kategória

VoDAfoNE – ready Business Index

A Ready Business Index kérdőív egy 
olyan újszerű, Magyarországon a B2B 
kommunikáció még nem látott meg-
oldás, amely a célcsoport számára 
valódi, kézzelfogható segítséget nyújt. 
A Vodafone Business értéknövelt 
szolgáltatásainak értékesítésének 
támogatása mellett a márka építése 
volt a fő cél. 2018-as indulása óta 
több körben fejlesztésre került UX és UI 

szempontból, három kommunikációs 
kampány támogatta. 
Az eredmények magukért beszélnek: 
az oldal adatai egyre javulnak, a 
leadgenerálási arány prosperál, az 
értékesítési mutatók növekednek.





Élmény. Érték. Elérés.
Ezt nyújtjuk 6.8 millió látogató-, olvasó- és hallgatóközönségünk, 
valamint több, mint ezer hirdetőnk számára mindennap.
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Köszönjük a támogatást,  együttműködést!

www.effie.hu
Effie is a registered trademark of Effie Worldwide Inc. and in is under 

licence to IAA Hungary and MAKSZ, in Hungary.
All rights reserved.
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