
Ahogy a zsürorok látják 
Effie 2013 



A kutatásról 

• Múlt évi zsűritagok 
• 5 értékelendő kérdés 
• 1 kifejtendő ajánlás 
 
• 62 kitöltött kérdőív! 
• 35 ajánlás 



I. Mennyire tartja fontosnak az értékelésnél? 
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II. Mennyire befolyásolja az értékítéletében,     
ha  a pályázó az alábbi adatokra hivatkozik: 
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A tartalomról 
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III. Mennyire tartja fontosnak egy pályázat
megítélésében a szöveges magyarázatot?

IV.Mennyiben segítik az értékelést a grafikonok,
táblázatok használata a pályázatban?

V. Mennyibe könnyítené meg a értékelést, a
lenne lehetőség szöveg kiemelésekre?



Szakmai tanácsok 
Maximum 8 perc! 

 



Pályázat írás 

• A kevesebb, néha több 
• Kevesebb mellédumálás kéne 
• Rövid megfogalmazás, lényeg kiemelése  
• Tárgyilagos, fókuszált mondatok! 
• Értékeléskor számomra fontos az átlátható struktúra 
• Tartózkodjon a sablonoktól, szakmai közhelyektől. 
• Grafikonok, ábrák a kifejtés helyett. 
• Tömörség, áttekinthetőség, kevesebb szöveg.  
• Legyen nagyon gyorsan áttekinthető az anyag (grafikonok, kiemelések stb.) 
• A lényegre koncentráljanak (a célokat és eredményeket illetően is),  

 
 
 
 



Célok  
• A pályázatokon általában érezni, mikor történik "visszafelé" az értékelés, vagyis a 

célok utólagos kitűzése/magyarázata. 
• Tiszta célok és eredmények megfogalmazása 
• Valós célok és valós eredmények bemutatása  
• A 600 %-kal túlteljesítettük a kitűzött akármit, az nekem nem eredmény 
• Reális információkat adjon, a túl alacsony célok és erős túlteljesítés 

kontraproduktív 
• Nem utólagosan felállított célok! 
• A célkitűzés legyen világos és ambíciózus, nem láthatóan utólag, az elért 

eredményhez kreált 
• Minél konkrétabban határozza meg a kiinduló helyzetet, és a kitűzött célt. 
• Hiába éri el a project a célját, ha az eredmény még így sem minősíthető 

jelentősnek a piaci viszonyokat/versenytársakat figyelembe véve 
• Csak olyan célokat határozzon meg, aminek alátámasztását tartalmazza a pályázat. 
• Nem csak a "kitűzött célok"-hoz kéne viszonyítani, hanem pl. a versenytársak 

hasonló aktivitásához … stb 
 



Eredmények 
• Csak a parasztvakítás kedvéért ne rakjanak bele adatokat. 
• A szöveget ne grafikonok magyarázataként használják, hanem a háttér okos, tömör 

összegzéseként 
• Kevesebb szöveg, több grafikon 
• Kevesebb szöveg, lényegre törő összefoglaló, több adat.  
• Rövid, tömör, lényegre törő, sallang mentes érvelés 
• Rövid iparági/verseny leírással az értékelő képbe helyezése.  
• Használjon magukért beszélő grafikonokat 
• A hatékonyságot emelje ki (legyen az költség, elérés, forgalom, árrés) 
• Hiteles, független adatokra hivatkozás 
• A kampány és a piaci változás egyértelmű összefüggésének kiemelése. 
• A pályázat egy kommunikációs eszköz!! Add el magad!! Érthetően, szerethetően, 

megjegyezhetően, egyszerűen! 
• Eredmények ismertetése a ráfordítás feltüntetésével, hogy a hatékonyság 

megítélhető legyen 
 
• Ezt is el kell adni!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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