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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



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



PRIVATE & CONFIDENTIAL

Kihívás, háttér & 
célok

Konkrét, mérhető célok megadása, indoklással.

A zsűritagok azt várják, hogy megkapják a kitűzött 

célokkal kapcsolatos háttér információkat, és 

megtudják, miért jelentettek azok kihívást.

KPI-k mérését hogyan terveztétek

A zsűritagok különböző szektorokat képviselnek, nem 

biztos, hogy ismerik az adott piacot, szakzsargon 

kerülése!



PRIVATE & CONFIDENTIAL

Insight & 
stratégiai ötlet

Hogyan született meg az insight?

Ezek az insight-ok hogyan befolyásolták a stratégiai 

elképzelést?

Mi volt az a stratégiai ötlet, amely az áttörést hozó 

eredményekhez vezetett, és a kihívásból megoldás 

lett?



PRIVATE & CONFIDENTIAL

Az ötlet 
megvalósítása

Insight és stratégiai kihívás alapján megszületett 

kreatív ötlet és átfogó kommunikációs stratégia 

ismertetése

Miért ott, miért úgy?

Hogyan működtek együtt a különböző kommunikációs 

elemek?



PRIVATE & CONFIDENTIAL

Eredmények

Célkitűzések megismertetése

Elért eredmények bemutatása

Ezek relevanciája

Hogyan vezetett az elvégzett munka az eredményekhez 

az adott kategóriában és versenykörnyezetben?

Konzekvenciák levonása, mi működött, mi nem, mi a 

tanulság a növekedés fenntartása érdekében?



Zsűri szemmel

A zsűritagok mintegy 30 pályaművet olvasnak el egymás után

Első lépés legyen az összefoglaló megírása, amelyben a legfontosabb érvek és bizonyíték szerepelnek

Fogalmazz minél egyszerűbben, tömörebben, érthetőbben – ez a leghatásosabb

A piaci környezet, háttér bemutatása és a célkitűzések egyértelmű megfogalmazása már fél siker

A bírák nem pontozhatják saját szektoruk/termék-szolgáltatás kategória pályaműveit, fontos az adott 
iparági környezet szakzsargon mentes, lényegre törő bemutatása

Olvastasd el a tervezett szövegrészeket olyan kollégával, aki nem dolgozott azon az ügyfélen, területen, és 
ellenőrizd, hogy megértette-e belső ismeretek nélkül is

Rendezz házon belüli próba-zsűrizést



Zsűri szemmel

• Mondj el egy megnyerő történetet, összekapcsolva a nevezési lap egyes szakaszait a következővel

• Írj őszintén, hitelesen, fogalmazz egyszerűen

• Használj grafikonokat, ábrákat, kiemeléseket

• A grafikonokon, ábrákon látható információt ne írd le még egyszer szövegesen is

• Mutasd meg, hogy elvégzett munkátok milyen pozitív változást ért el, és egyértelműen kapcsold össze 
az elért eredményeket a kitűzött célokkal

• Az adatok forrását minden esetben fel kell tüntetni

• Kreatív melléklet: a stratégiai ötlet működés közben, azaz a szövegben kiemelt elemek legyenek 
csatolva, amit a fogyasztó látott/hallott. Azt nem kell csatolni, ami a szövegben sem lett említve, 
kiemelve



5 sajnálatos hiba

1. Hiányzik a piaci környezet, háttér bemutatása
Nem jön át a zsűritagoknak, hogy mekkora kihívást jelentenek és mennyire ambiciózusak a célok, és 
ezáltal mennyire lenyűgözőek az eredmények
2. Gyenge lábakon álló célok és KPI-ok
Ha nincs összekapcsolva egyértelműen a célkitűzés az üzleti kihívással, és hiányzik, hogy a teljesítményt 
milyen mutatókkal fogja tudni lemérni, bizonyítani
3. Az alapvető, legfőbb insight és ehhez kapcsolódó stratégiai elképzelést nem kommunikálod
A tények és adatok még nem insight-ok. Insight az, amit ezek az adatok jelentenek a te márkád, 
célcsoportod számára. Érzékelje a zsűritag, hogy mélyrehatóan ismered a fogyasztódat/célcsoportodat
4. Gyenge történet-mesélés
Hiányzik a logikus narratív folyamat, nehezen követhető a történet, hosszadalmas, száraz, nem kelti fel a 
zsűri érdeklődését
5. Az elért eredmények nem kapcsolódnak a kitűzött célokhoz (a 4. részre kapott pontszám 30%-os 
súllyal számítódik a végső pontszámba)



Sikeres nevezést!


