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Az Effie több, mint egy verseny

• Hatékonyság, innováció, edukáció

• Több, mint 50 éve

• Több, mint 50 Effie program világszerte

• Megmérettetés, elismerés, inspiráció, útmutató 

• Globális „Arany standard”, viszonyítási alap - ha marketing hatékonyságról van szó



Program

• Webinarium megnyitása

• Tavalyi Platina/Arany Effie Díj nyertes pályázat prezentációja (Hosszú távú hatékonyság: Heineken –
„Soproni – Ami közös bennünk” - ACG): Farkas Erika, Head of Communications planning

• Tavalyi Arany Effie és Microsoft Innovációs Díj nyertes pályázat prezentációja (Big Marketing Idea: 
Erste Bank – „A személyi kölcsön személyiségűek…” - Wavemaker Hungary): Hornai Márta, digital lead

• Effie zsűritag hasznos tanácsai: Horváth-Magyary Nóra, ügyvezető igazgató, Kommunikációs 
igazgatóság/K&H Csoport

• A zsűri szemével

• Ipsos prezentációja - Takó Attila reklámkutatási igazgató, Brand Health Tracking

• Tudnivalók az idei versenyről

• Kérdések/válaszok



Csak hatékony marketing aktivitással lehet és érdemes nevezni

A négy pillér

Három fordulós zsűrizés

Mindhárom fordulóban teljesen más zsűritagok foglalnak helyet

A zsűritagok összpontszáma határozza meg a nyerteseket

Összeférhetetlenség, érintettség elkerülése

A globális viszonyítási alap



Kihívás, háttér & célok

1. rész

Insight, stratégia & 
stratégiai ötlet

2. rész

Az ötlet 
megvalósítása

3. rész
Kreatív 
Budget

Eredmények

4. rész

23.3% 23.3% 23.3% 30%

Zsűrizés és pontszámítás: egységes módszertan mindenhol



Akkor nevezhető az adott marketing aktivitás, ha

• Magyarországon folytatták 2019. január 1. és 2019. december 31. között

Nevező lehet bármilyen cég

• Megbízó, ügynökség

Bármilyen típusú eredményes marketingkommunikációs aktivitás, megoldás 
nevezhető 

• legyen az teljes kampány vagy egy egyszeri marketingtevékenység

Effie Awards Hungary 2020



2020 fontos határidők

Nevezési kódok igénylése folyamatosan

Nevezési kód térítésmentes törlése 2020 október 9.

Nevezési határidő, pályaművek beadása 2020 október 30.

Zsűrizés 2020 november első fele

Díjátadó ünnepség 2020 december első fele



Nevezési díj: 48.000 Ft + Áfa

Nem kell 2 perces kreatív összefoglaló prezentációt készíteni, csak a meghatározó kreatív
elemeket (max.6) kell csatolni, ahogy a fogyasztó részére bemutatásra került

A díjazottak ebben az évben Arany/Ezüst/Bronz/Finalist oklevelet kapnak, trófeák külön díjazás
ellenében rendelhetők a szervezőktől

Társadalmi célú kampányok kategóriánál változás:

• CSR - Márkák, vállalatok aktivitásai

a) környezetvédelem b) doing good

• Non-profit szervezetek aktivitásai

a) 1%-os kampány b) egyéb

2020 speciális feltételek, változások, újdonságok



Nevezés több kategóriában, indexálás 

Egy kampányt/aktivitást több kategóriába is (de max.3 kategóriába) lehet nevezni. 

• Külön nevezési kódot kell kérni, külön dokumentációt kell kitölteni, a nevezési díj nevezésenként 
fizetendő

• A kategóriák leírásait figyelmesen el kell olvasni
• Minden pályamunkát az adott kategória követelményeihez kell igazítani a lehetséges mértékben

A több kategóriában történő nevezés több esélyt jelent a döntőbe jutásra!

Az adatok indexálása
Az értékelés bizalmasan zajlik, a zsűritagok titoktartási nyilatkozatot írnak alá, a szervezők felügyelik a 
titoktartási szabályok betartását a zsűrizés során. Amennyiben ennek ellenére a pályázó nem szeretné 
bizalmasnak tekintett adatait szerepeltetni a nevezési dokumentációban, úgy lehetősége van adatai 
indexálására! A zsűritagok az indexált adatok alapján is el tudják végezni a megfelelő értékelést.



Amik rendelkezésetekre állnak:

• Kiírás, szabályzat, formai követelmények

• Nevezési template, instrukciókkal, javaslatokkal

• Hazai, tavalyi nyertes pályaművek rövid leírásai

• Nemzetközi esettanulmányok

• Zsűritagok hasznos tanácsai

Az Effie weboldalon:
www.effie.hu

És végül…

Ne feledjétek: pályaműveiteket nem csak az idei verseny zsűrijének írjátok! A döntős és győztes 
esettanulmányok – mint a hatékony marketing legjobb példái és a szakmai tudás bizonyítékai - tovább 
élnek az Effie tudástárában! Ösztönzést és inspirációt nyújtanak a jövő marketingszakemberei számára az 
elkövetkező években, itthon és szerte a világon!

http://www.effie.hu/


Sikeres nevezést!


