
 
 
 

 

 

 

 

 

Допустимост на заявката 

Кампанията, описана в заявката, трябва да е създадена за или в България и да е била 

активна в периода 01.01.2017 – 30.09.2018 г., като това се отнася за всички 

представени елементи на кампанията. Резултатите трябва да са пряко обвързани с 

този времеви период. Може да се включват данни и преди 01.01.2017 г., които да 

помогнат да се оцени успехът в рамките на времевия период. Не представяйте 

резултати след 30.09.2018 г.! Това ще доведе до дисквалификация на заявката. 

Източник на данните 

Посочете конкретен и достоверен източник за всички данни и факти, представени в 

заявката. Не посочвайте като източник имена на агенции (рекламни, медийни, 

творчески и други). Отбележете като „изследване на агенцията“, „изследване на 

медийната агенция“, и т.н. 

Оформление на заявката 

Заявката не може да надвишава 10 страници, вкл. тази страница с инструкции.  

Чек боксовете се отбелязват като се кликне два пъти върху тях с левия бутон на 

мишката и се отбележи полето “checked”. 

Въпросите, инструкциите и схемите не трябва да бъдат изтривани от формуляра. 

Можете да изтриете единствено уточненията в скобите, които са в бежово. 

Разясненията/инструкциите към въпросите могат да са в цвят, но не и отговорите.  

Използвайте единствено шрифт Times New Roman с размер на текста не по-малко от 

11 пункта.  

Текстът на отговорите трябва да бъде единствено в черен цвят.  

Графиките/диаграмите могат да бъдат цветни.  

Не включвайте скрийншотове/изображения от кампанията или лога на конкурентите 

ви. Това ще доведе до дисквалификация на заявката. 

Отговаряйте на всеки въпрос или отбелязвайте „не е приложимо”!  

Допълнителни насоки за попълване на заявката ще намерите в “Effie Entry Kit”. 

 

ДАННИ ЗА ЗАЯВКАТА 

 

Номер на заявката (попълва се от организаторите) 

Търговска марка (попълва се от участника) 

Продукт/услуга/описание (попълва се от участника) 

Име на кампанията (попълва се от участника) 

Категория  (попълва се от участника) 

Период на провеждане на 

кампанията 
(посочете ДД/ММ/ГГГГ – ДД/ММ/ГГГГ или ДД/ММ/ГГГГ – Продължава и в момента) 
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КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАМПАНИЯТА 

 

Защо тази кампания заслужава да бъде отличена с награда за ефективност в тази категория? 

Формулирайте отговора си в обем до 100 думи. 

Реален критерий има. Нарича се маркетингова ефективност. Как различните форми на маркетингова 

комуникация допринасят за успеха на един бранд? Каква е реалната връзка между рекламни кампании и 

продажби? От 1968 година насам наградите Effie са общопризнатият стандарт за измерване на успеха сред 

рекламните агенции и рекламодателите по света. Връчват се в почти 50 страни на 6 континента, като с всяка 

изминала година се утвърждават все повече като глобален символ на успеха. Какво прави Effie по-различни 

награди? Всички търсят „най-добрите идеи“. Но Effie са единствените награди, които фокусират вниманието на 

бранша върху ефективността и изискват факти в подкрепа на всяка заявка. 

Представете с по едно изречение същината на вашата заявка.   

Предизвикателство: 

Като глобален символ на успешна маркетингова комуникация, наградите 

Effie фокусират вниманието върху най-ефективните идеи и насърчават 

разговор между клиент и агенция относно начините за създаване на 

работеща реклама . 

Идея: 
Началото е поставено през 1968 година, когато  Американската 

Маркетингова Асоциация създава програма за класиране на най-

ефективните рекламни кампании. 

Реализация на идеята: 
По-късно се създават близо 50 национални конкурса Effie, регионалните 

Euro Effie, Effie Asia Pacific, Effie Latin America, Effie Middle East and North 

Africa, както и конкурсът Global Effie.  

Резултати: 
50 години по-късно, Effie вече е най-престижната сред специализираните 

маркетингови награди. 

 

СЕКЦИЯ 1: ПАЗАРНА СРЕДА, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ЦЕЛИ   

ТЕЖЕСТ В ОБЩАТА ОЦЕНКА – 23,3%  

Посочете релевантна информация за категорията, конкурентите и предизвикателствата към марката, за 

да запознаете журито с контекста на вашата кампания.   

 

1а. Какво беше състоянието на търговската марка, 

пазара или категорията преди началото на 

кампанията? Какво беше стратегическото 

предизвикателство пред комуникацията, което 

конкретната пазарна среда налагаше? Запознайте 

журито с усилията, които са били нужни за постигане на 

поставените цели. 

(Препоръчителна дължина на отговора: 375 думи) 

Съвет от Effie: 

 Представете информация за конкурентната 

среда (пазарни дялове, продуктови 

тенденции и иновации, разходи на основния 

конкурент и т.н.). Имаше ли бариери, които 

трябваше да преодолеете? 

 Не забравяйте, че журито в общия случай не 

познава вашия бизнес. Предоставената от 

вас информация е ключова за правилното 

оценяване на предизвикателствата, с които 

сте се справили.  

В България конкурсът Effie се организира от Българската асоциация на комуникационните агенции и се 

провежда от 2007 година насам. Той покрива всички комуникационни канали на нашия пазар, за да отличи 

онези кампании и маркетинговите практики, които са доказали максимална ефективност по измерими критерии 

в следните категории: „Стоки“, „Услуги“, „Промоции“, „Корпоративни комуникации“, „Социална, медийна, 

политическа реклама“. 

Внимание!  Текстът в полетата за отговори е илюстративен и цели да покаже препоръчителния брой думи за всеки отговор. 



          3 

Във време, когато рекламодателите ценят ефективността както никога досега, конкурсът Effie България 

отбеляза своя 10-годишен юбилей. През тези 10 години комуникационният бранш беше изправен пред сложни 

предизвикателства, но неизменно демонстрираше своето развитие. Година след година агенции и 

рекламодатели представяха креативни и ефективни кампании, достойни за наградата Effie, а Българската 

асоциация на комуникационните агенции като организатор на конкурса у нас отличаваше маркетинговите 

практики, които доказваха максимална ефективност по измерими критерии, за да бъдат те отправна точка към 

следващите комуникационни върхове. 

Струва ли си да се преборите за тази награда? Струва си. Ето защо:  

 вашата работа ще получи признание сред най-утвърдените професионалисти в маркетинговата сфера. 

Наградите и индексът за ефективност Effie Effectiveness Index се следят от най-изявените маркетингови и 

рекламни специалисти. Ако сте създали успешна кампания, нека тя получи признанието на най-успешните 

играчи в областта на маркетинга. 

 това безспорно е една от най-авторитетните награди в света. Присъжда се на 6 континента, в близо  50 

държави и е неоспорим символ на успех. Точно сега тази награда очаква своите нови носители. 

 увеличавате Effie Effectiveness Index на марката или компанията, за която работите, както на местно, така и 

на глобално ниво. Effie Effectiveness Index отличава най-ефективните агенции, маркетингови специалисти, 

търговски марки, компании и международни мрежи, обобщавайки резултатите от конкурса. Effie 

Effectiveness Index се обявява веднъж годишно и е глобалният критерий за маркетингова ефективност.  

 създавате по-здрава връзка клиент-агенция. Да спечелиш Effie означава да се справиш със сложно 

предизвикателство, независимо дали работиш в агенция или в маркетингов отдел на клиент. 

Предизвикателството се състои в това да доведеш общата работа до наистина работещ резултат, от който са 

доволни и клиент, и агенция. А тогава признанието е напълно заслужено, нали? 

В рекламната и маркетингова индустрия има много награди. Но никоя от тях не оспорва авторитета на 

наградите Effie, когато става въпрос за ефективност на комуникациите.  

Наградите Effie са международно утвърден стандарт за успешно комуникиран бранд и вече 50 години се радват 

на признание едновременно сред рекламодатели и рекламни агенции. 

 

Графика 1: Лого Еffie България                              Графика 2: Лого Еffie България                         Графика 3: Лого Еffie България                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: БАКА, юли 2018 г.                                   Източник: БАКА, юли 2018 г.                             Източник: БАКА, юли 2018 г. 

1б. Опишете потребителите, които трябваше да 

достигнете. Използвайте демографски и психографски  

характеристики. Посочете дали са настоящи 

потребители на търговската марка, потенциални нови 

потребители или и двете. 
(Препоръчителна дължина на отговора: 200 думи) 

Съвет от Effie: 

 Обяснете защо комуникацията е насочена 

към тези потребители - с какво те са важни за 

вашия бранд и за вашия бизнес. 

Внимание!  Текстът в полетата за отговори е илюстративен и цели да покаже препоръчителния брой думи за всеки отговор. 
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Резултатите на всяка кампания се анализират по строги критерии от специалисти с доказан опит и 

професионализъм. Представители на комуникационни агенции, рекламодатели, медии, агенции за изследвания 

на пазара и независими консултанти оценяват стратегическите предизвикателства пред комуникацията, целите 

на кампанията, как се е родила творческата идея и какви бизнес резултати са постигнати. 

Effie се отнася с внимание към факта, че заявките съдържат конфиденциална информация. Затова участниците 

имат възможността да представят информацията, запазвайки нейната конфиденциалност, като индексират 

данните. 

Всички членове на журито подписват декларация за конфиденциалност и разглеждат заявките в сигурна 

обстановка, осигурена от организаторите. Член на журито не може да изнася материали от залата за журиране. 

Член на журито не може и да журира заявки, които биха създали конфликт на интереси: не може да журира 

заявки на фирмата, в която работи или е работил след 01.01.2017 година; член на журито от квотата на 

рекламодателите не може да журира заявки на преките си конкуренти; член на журито от квотата на агенциите 

не може да журира заявки на комуникационната група, в която работи, или заявки на клиент, за когото работи; 

всеки член на журито е длъжен да си направи отвод и да не журира заявки, за които прецени, че биха създали 

конфликт на интереси. 

1в. Какви бяха измеримите цели на кампанията и защо 

те бяха важни за конкретната кампания? Кои бяха 

ключовите показатели за ефективност (Key 

Performance Indicators)? Представете проценти/ 

конкретни числа и времева рамка за всички цели. 

Вашата кампания може да има една или повече от 

следните цели: 1. ръст на продажбите/ пазарния дял; 2. 

промяна в поведението на потребителите; 3. промяна 

във възприятията/ нагласите; 4. друго. Дайте 

разяснения за всички ваши цели.  

 
(Препоръчителна дължина на отговора: 200 думи) 

Съвет от Effie: 

 Посочете ясно целите на кампанията. Журито 

ще очаква да разбере защо сте поставили 

точно тези цели.   

 Ако не сте поставили конкретни измерими 

цели, посочете защо. Обяснете как в този 

случай изчислявате ключовите показатели за 

ефективност.  

 В заявката могат да бъдат посочени всякакъв 

вид цели. Аргументирайте се защо тези цели 

са важни за развитието на бизнеса. 

 Посочените тук цели трябва да кореспонди-

рат с декларираните в СЕКЦИЯ 4 резултати. 

Подадените за участие в конкурса Effie България заявки се оценяват от специалисти с доказан опит и 

професионализъм, представители на комуникационни агенции, рекламодатели, медии, агенции за изследвания 

на пазара и независими консултанти. Оценяването е анонимно и конфиденциално. 

Журирането на заявките се извършва в два кръга. В Първи кръг заявките се четат самостоятелно, от различни 

категории, без да бъдат сравнявани една с друга в категорията си. Журито оценява всички елементи на заявката 

– писмената форма и творческите разработки, представени в 4-минутен видео кейс. Заявките, които получат 

достатъчен брой точки, преминават във втори кръг. Оценяването и в Първи, и във Втори кръг се базира 

единствено на обективна оценка на фактите: бизнес цели, творческа разработка, медийна стратегия и, най-вече, 

резултати - като единствените неоспорими доказателствата, че избраната комуникационна стратегия не само 

работи, но е и най-ефективната. 

Журито се ръководи от определени критерии за оценяване ефективността на кампанията и поставя четири 

отделни оценки, анализирайки конкретни елементи на работата. Формирането на оценката се определя от 

следните елементи: 

 пазарна среда, предизвикателства и цели, с 23,3% тежест в крайната оценка 

 инсайт и стратегическа идея, с 23,3% тежест в крайната оценка 

 реализация на идеята, с 23,3% тежест в крайната оценка 

 резултати, с 30% тежест в крайната оценка 

Общо: 100 % 

 
 

СЕКЦИЯ 2: ИНСАЙТ И СТРАТЕГИЧЕСКА ИДЕЯ 
ТЕЖЕСТ В ОБЩАТА ОЦЕНКА – 23,3%  

Посочете по какъв начин възприятията на вашите потребители за бранда и/или пазарната среда ви доведоха до 

идеята, която допринесе за успеха на вашата кампания.  

Внимание!  Текстът в полетата за отговори е илюстративен и цели да покаже препоръчителния брой думи за всеки отговор. 
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2а. Посочете в едно изречение какъв беше инсайтът, 

който ви насочи към голямата идея. След това 

обяснете как стигнахте до него. 

 (Препоръчителна дължина на отговора: 225 думи)   

Съвет от Effie: 

 Инсайтът може да произлиза от уникалното 

възприятие на бранда от страна на 

потребителите, но може да бъде и продуктов 

инсайт, бизнес инсайт, инсайт, базиран на 

нови възможности за марката/ пазара и т.н. 

 Идеята за вашата кампания трябва пряко да 

кореспондира с инсайта.  

Във Втори кръг финалистите във всяка категория се оценяват спрямо останалите финалисти в същата 

категория. 

Журито отново разглежда всички елементи на заявката – по същия начин както и в Първи кръг. След 

приключване на оценяването на заявките във всяка отделна категория членовете на журито провеждат 

дискусия.  

Обърнете внимание на факта, че журито първо чете заявката и веднага след това гледа 4-минутното видео, 

което представя творческите разработки за кампанията.  Преди да подадете заявката си, се уверете, че екипът 

Ви е прегледал двата материала заедно – важно е те да са взаимосвързани. Имайте предвид също така, че 

членовете на журито четат по около 15 заявки на ден. Стегнати, ясни, убедително представени кампания, 

подкрепени с графики и с таблици, са най-сигурният начин Вашата заявка да изпъкне на фона на останалите.  

Оценките на журито определят кои заявки ще преминат във Втори кръг, тоест кои заявки ще станат финалисти, 

както и кои финалисти ще получат Златна, Сребърна или Бронзова награда Effie. Изисква се получаването на 

определен минимален брой точки, за да може една заявка да стане финалист или да получи награда. 

Възможно е в някоя категория да има една, две или дори повече наградени в някое ниво заявки или пък журито 

въобще да не присъди награди – без значение какъв е броят на финалистите. Не всички финалисти получават 

награда – някои заявки остават само финалисти, тъй като не са достигнали минималния необходим брой точки. 

2б. Каква беше вашата голяма идея? Формулирайте я 

в едно изречение. 
 

(Препоръчителна дължина на отговора: 25 думи) 

Съвет от Effie: 

 Каква беше същината на идеята, която  

доведе до забележителните резултати на 

кампанията?  

 Тук не трябва да описвате реализацията 

на идеята.  

Забележителната история на наградите Effie започва през далечната 1968 година в Ню Йорк, когато 

Американската Маркетингова Асоциация създава програма за класиране на най-ефективните рекламни 

кампании. 

 

СЕКЦИЯ 3: РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИДЕЯТА 
ТЕЖЕСТ В ОБЩАТА ОЦЕНКА – 23,3% 

Посочете как и къде реализирахте идеята си (творческа, комуникационна и медийна стратегия). Във видеокейса 

представете отделните рекламни форми от кампанията. Журито не оценява качеството на изработка на самото 

видео, а творческите разработки и как те съответстват на предизвикателството, инсайта и стратегията за 

постигане целите на кампанията. 

 

3а.  Как вдъхнахте живот на идеята си? Обяснете 

вашата комуникационна стратегия, включително и  

медийната стратегия, като обосновете и избора си на 

медийни канали. 

 (Препоръчителна дължина на отговора: 550 думи) 

Съвет от Effie: 

 Опишете и обосновете комуникационната 

стратегия в контекста на голямата идея. 

 Опишете как творческата и медийната 

стратегия се допълват една друга, за да 

стигнете до определения таргет. 

 Посочете каналите със съществен принос за 

успеха на кампанията. 

 Промени ли се комуникационната стратегия 

с течение на времето? Ако да, как? 

Внимание!  Текстът в полетата за отговори е илюстративен и цели да покаже препоръчителния брой думи за всеки отговор. 
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Описаните по-долу причини ще доведат до дисквалификация на подадената заявка, а таксата за участие няма да 

бъде възстановена.  

 не са посочени източниците на данните 

За всички данни, твърдения, факти и т.н., представени в заявката, трябва да бъдат посочени източници - данни 

на рекламодателя, изследване на агенцията, на рисърч агенция и/или изследване на трета страна и т.н. 

Източниците трябва да бъдат посочени непосредствено след данните или да бъдат ясно отбелязани в бележка 

под линия на съответната страница. Бъдете максимално конкретни в представянето на доказателства към 

цитираните резултати; отбелязвайте източниците на данните, проведеното изследване и периода, който 

покрива. Използвайте точното наименование на фирмата, провела проучването, освен ако това не е самата 

агенция (рекламна, медийна, друга). Тъй като Effie е конкурс, анонимен за агенциите, е задължително 

изследванията, проведени от агенция (независимо дали Вашата или друга), да бъдат отбелязани с „Изследване 

на агенция”, като след това отбележите необходимата информация: период на провеждане, проведено 

изследване и т.н. 

 посочени са данни и резултати, отнасящи се за период след 30.09.2018 г.  

До участие в Effie България 2018 се допускат реклами и рекламни кампании, публикувани, излъчвани, 

организирани в периода 01.01.2017 - 30.09.2018 г.  Резултатите, които ще бъдат оценявани от журито, са за този 

период. За целите на представянето на обстоятелствата по кампанията можете да включите и данни преди 

01.01.2017 година.  Не е разрешено цитирането на информация, отнасяща се за период след 30.09.2018 година. 

 името/логото на агенцията е посочено/използвано в заявката или в творческите разработки 

Effie е конкурс, анонимен за агенциите, затова не посочвайте никъде в заявката или във видео кейса името на 

агенцията, независимо дали е подаваща заявката, творческа, медийна, дигитална, BTL или друга. 

 включени са резултати в 4-минутното видео 

Не е разрешено да се включват резултати във видеото, представящо творческите разработки. 

 в кампанията, представена в заявката, е използван адаптиран криейтив 

Кампанията, описана в заявката, трябва да е създадена за или в България и да е била активна в периода 

01.01.2017 – 30.09.2018 г., като това се отнася за всички представени елементи на кампанията. 

 на кампанията са наложени санкции 

В конкурса Effie България 2018 не могат да участват кампании, по отношение на които към 30.09.2018 година  

са налице наложени по реда на приложимото законодателство и окончателно влезли в сила санкции от 

държавни, общински и/или независими регулаторни органи или пък е установено несъответствие с 

Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в България, потвърдено с влязло в сила 

решение на Етичната комисия на Националния съвет за саморегулация, а в случай че решението на Етичната 

комисия е било обжалвано – потвърдено с влязло в сила решение на Апелативната комисия на Националния 

съвет за саморегулация. 

 материалите са подадени след крайния срок  

Заявки, получени след последния възможен срок или неотговарящи на техническите изисквания, не се допускат 

до участие в конкурса Effie България 2018. При наличие на пропуски или непълноти в заявките и/или 

материалите, те трябва да бъдат отстранени до 3 работни дни след предаването им. 

 не са съобразени изискванията за оформяне на текста в заявката и видео материала 

Заявката не може да надвишава 10 страници, включително страницата с инструкции. Въпросите, инструкциите 

и схемите не трябва да бъдат изтривани от формуляра. Използваният шрифт трабва до е единствено Times New 

Roman на не по-малко от 11 пункта. Текстът на отговорите трябва да бъде единствено в черен цвят. Графиките/ 

диаграмите могат да бъдат цветни. Не трябва да се включват изображения от кампанията или лога на 

конкуренти. 
 

 

 

3б.  Посочете всички комуникационни канали, 

които използвахте по време на кампанията. Освен 

основните (в болд), трябва да отбележите и 

подканалите. Не изтривайте немаркираните 

елементи. 

Съвет от Effie: 

 Покажете в 4-минутното видео най-малко по 

един пример от всеки комуникационен канал със 

съществен принос за успеха на кампанията. 

Внимание!  Текстът в полетата за отговори е илюстративен и цели да покаже препоръчителния брой думи за всеки отговор. 
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TV  Interactive/Online  Packaging 

 Spots  Display Ads  Product Design 

 Branded Content  Brand Website/Microsite  Trade Shows 

 Sponsorship  Digital Video  Sponsorship 

 Product Placement  Podcasts  Retail Experience 

 TV bugs/skins  Gaming  POP 

 Other  Contests  In-Store Video/Audio 

 Radio  Other  Store within a Store 

  Social Media  Other 

 Print  Mobile/Tablet  Sales Promotion 

 Newspaper   App  Professional Engagement 

        Magazine  
 Display Ad 

        In-App or In-Game Ad 
 Indoor 

 Other         Other  OOH 

 PR  Branded Content         Airport 

 Guerrilla  Consumer Involvement/User Generated         Transit 

        Street Teams         WOM  Billboard 

        Buzz Marketing 
        Consumer Generated 

        Viral 
 Place Based 

        Ambient Media  E-commerce  Other 

 Sampling/Trial  Events  Direct 

 Other  Cinema  Mail 

          Email 

   Internal Marketing 

  
 Other (уточнете в 10 думи) 

 
 

3в.  Посочете други компоненти на маркетинг микса, които сте използвали по време на 

кампанията. 
 

 Няма                                      CRM/Програми за лоялност 

 Промяна на цената               Giveaways / Sampling 

 Купони                                  Друг вид маркетингови активности в подкрепа на марката,  

 Дистрибуция                             провеждани по време на кампанията 

            Други (уточнете в рамките на 30 думи) 

3г.  Посочете всички всички разходи на търговската 

марка за платени медии (купени и дарени), без да 

включвате възнаграждението на агенцията. Във 

всяка колона изберете само по един отговор. 

Съвет от Effie: 

 Ако разходите ви за медии са ниски, но имате 

всоки разходи за производство/ 

активация/други или ако има специфична 

ситуация, свързана с бюджета на кампания-та,  

можете да дадете пояснения в текстово-то 

поле, за да запознаете журито с контекста. 

Разходи за периода на 

кампанията, описана в заявката 

  под 50 000 лева  

  50 000 – 100 000 лева 

  100 000 - 250 000 лева 

  250 000 - 500 000 лева 

  500 000 – 800 000 лева 

 над 800 000 лева  

 

Разходи за периода 

01.01.2017 – 30.09.2018 г. 

  под 50 000 лева  

  50 000 – 100 000 лева 

  100 000 - 250 000 лева 

  250 000 - 500 000 лева 

  500 000 – 800 000 лева 

  над 800 000 лева 

Разходи за периода на кампанията, описана в 

заявката, вкл. производствени разходи и BTL 

  под 50 000 лева  

  50 000 – 100 000 лева 

  100 000 - 250 000 лева 

  250 000 - 500 000 лева 

  500 000 – 800 000 лева 

  над 800 000 лева 

По ваши данни, в сравнение с конкурентите в категорията, за периода 01.01.2017 – 30.09.2018 г., този бюджет е: 

  по-малък   същият   по-голям   не е приложимо 

В сравнение с разходите на търговката марка за периода 01.01.2016 – 30.09.2017 г., бюджетът за периода 01.01.2017 – 

30.09.2018 г. е:    по-малък   същият  по-голям  не е приложимо 

Внимание!  Текстът в полетата за отговори е илюстративен и цели да покаже препоръчителния брой думи за всеки отговор. 
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Пояснения до 100 думи (по желание). 

Как да докажете твърденията си? 

Представете конкурентната среда. Не предполагайте, че журито познава особеностите на категорията. Журито дава по-

ниски оценки на заявки, в които е пропуснато предоставянето на достатъчно информация за пазарната ситуация, тъй като 

без нея не е възможно да се оцени значимостта на поставените цели или на постигнатите резултати. 

За всяка цел посочете ясни, обосновани резултати. Например, посочете какви са били разходите по марката в предходната 

година и по кампанията. Сравнете резултатите за марката, съпоставяйки предходната година и настоящата, сравнете с 

конкуренцията. Обяснете значимостта на резултатите. 

Изключете други фактори, които може да са довели до успеха на марката. 

3г.  Посочете всички използвани собствени 

медии и получени спонсорства или отбележете 

„Не е приложимо”. Не оставяйте полето 

празно. 

*собствена медиа/owned media – медиа, съдържание или 

медиен канал (дигитален или физически), подписани от 

дадена марка. 

(Препоръчителна дължина на отговора: 50 думи) 

Съвет от Effie: 

 Собствени медии могат да бъдат корпоративни 

уебсайтове, страници в социалните мрежи, опаковки на 

собствените продукти, брандирани магазини, 

притежавани от фирмата, брандирани транспортни 

средства, притежавани от фирмата, и т.н. 

Първи срок за подаване на заявки и материали: 8 октомври 2018 година 

Втори срок за подаване на заявки и материали: 15 октомври 2018 година 

Краен срок за подаване на заявки и материали: 23 октомври 2018 година 

В конкурса Effie България имат право да участват както комуникационни агенции, така и рекламодатели. 

 

СЕКЦИЯ 4: РЕЗУЛТАТИ 

ТЕЖЕСТ В ОБЩАТА ОЦЕНКА – 30% 

Посочете връзката между постигнатите резултати и поставените цели, както и факторите, оказали влияние върху 

ефективността на кампанията. Използвайте графики и таблици за по-пригледно структуриране на информацията. 

Посочете източниците на данните. Не включвайте резултати след 30.09.2018 г. 

 

4а. Защо в контекста на конкретната пазарна ситуация 

постигнатите резултати са значими за марката? 

Резултатите трябва да са съотносими към вашите 

потребители, поставените цели и ключовите 

показатели за ефективност. Посочете ясно периода, за 

който се отнасят цитираните резултати, и източника 

на данните. 

  (Препоръчителна дължина на отговора: 300 думи. Графиките и 

таблиците не се включват в тези 300 думи, но се взимат под внимание 

при изчисляване на общата дължина на заявката, която не трябва да 

надвишава 10 страници, включително началната страница с 

инструкциите.) 

Съвет от Effie: 

 Защо определяте кампанията като успешна? 

Позовете се на целите, посочени във въпрос 

1в, и демонстрирайте как ги изпълнихте или 

преизпълнихте. Използвайте измерими 

показатели и отнасяйте конкретния резултат 

към конкретната цел. 

 За конфиденциална информация можете да 

използвате индекс, а не конкретни числа. 

 Не приемайте за даденост, че журито знае  

как се измерва успехът във вашата 

категория/конкурентна среда или на какви 

пазарни позиция е бил продуктът/услугата 

преди и след кампанията. Резултати, към 

които липсва подробно разяснение защо са 

значими, е възможно да не бъдат оценени по 

достойнство от журито.  

 Резултатите, които ще бъдат оценявани от 

журито, са за периода 01.01.2017 – 

30.09.2018 г. За целите на представянето на 

обстоятелствата по кампанията можете да 

включите и данни преди 01.01.2017 г. Не 

включвайте резултати след 30.09.2018 г., 

защото това ще доведе до дисквалификация 

на заявката ви.  

Внимание!  Текстът в полетата за отговори е илюстративен и цели да покаже препоръчителния брой думи за всеки отговор. 
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Най-често допускани грешки при изготвянето на заявки 

 преработване на целите  

Целите са нагласени спрямо постигнатите резултати или са създадени след като резултатите са станали факт. 

 липса на връзка между цели и резултати  

Целите и резултатите трябва да съвпадат. Ако сте посочили цел „подобряване имиджа на марката”, не 

предоставяйте данни за продажбите, а опишете как кампанията е довела до постигане на конкретната посочена 

цел (по-висок имидж). 

 липсва описание на аудиторията  

Опишете кратко, но ясно целевите групи, до които е трябвало да достигне кампанията. 

 липсва медийна стратегия  

Обяснете защо избрахте тези медийни канали и защо точно те бяха най-подходящи за Вашата идея и целеви 

групи. 

 липсват подробности за представените данни  

Не сте предоставили разяснения по данните - спрямо предишната година/ конкурентите/ разходите за медии/ 

сложността на предизвикателството и т.н. 

 недостатъчна проверка  

В заявката не бива да има математически, правописни, граматически или печатни грешки. 

 непознати термини  

Не сте обяснили непознатите термини/ използван професионален жаргон. 

 липса на разяснение за важността на целите и резултатите  

Споменаването на резултати без обосновка води до ниски оценки на журито. 

 прекалена многословност  

Стремете се към представяне на кампанията с по-кратко видео и кратка, но съдържателна заявка. 

 липсват източници  

Недобре описани източници могат да компрометират представените в заявката резултати, факти и твърдения. 

 прекалено много предистория или представяне на резултати във видеото  

Видеото трябва да е фокусирано върху основните разработки по кампанията. Представете повече от работата 

си и сведете до минимум повтарянето на писмената заявка. Журито чете заявката преди да гледа видео 

материала. Не включвайте никакви резултати във видеото!  

 не е представен инсайтът  

Не пропускайте ясно да обясните инсайта и как сте достигнали до него. 

 журито не е получило достатъчно информация  

За да оцени заявката, журито трябва да си отговори на определени въпроси. Прочетете внимателно подробните 

инструкции във формата за заявка, за да сте сигурни, че е налице цялата необходима информация.  
 

Графика 1: Лого Еffie България                              Графика 2: Лого Еffie България                         Графика 3: Лого Еffie България                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: БАКА, юли 2018 г.                                   Източник: БАКА, юли 2018 г.                             Източник: БАКА, юли 2018 г. 

 

 

 

Внимание!  Текстът в полетата за отговори е илюстративен и цели да покаже препоръчителния брой думи за всеки отговор. 
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4б. Посочете други фактори (без значение дали вие сте 

били ангажирани в процеса), които може да са 

спомогнали за постигането на резултатите от вашата 

кампания. Задължително е да отговорите на този 

въпрос или да напишете: „Няма други фактори”. Не 

оставяйте полето за въвеждане на текст празно. 

(Препоръчителна дължина на отговора: 100 думи) 

Съвет от Effie: 

 Опишете всички други фактори на пазара, 

включително и на околната среда, които е 

възможно да са допринесли за резултатите, 

представени в заявката - лошо/хубаво време, 

обезценяване/ поскъпване на националната 

валута, промени в дистрибуцията, влияние на 

международни комуникационни кампании и 

т.н. 

Как да представите кампанията си максимално успешно? 

 бъдете конкретни. Представете кампанията в лесен за възприемане стил с минимално използване на хиперболи. 

Връзката между предизвикателства, цели, идея, творчески разработки и резултати трябва да е ясна. 

 използвайте предоставеното ви място в стандартната форма. Не добавяйте страници – те ще бъдат отстранени. 

 добавете ясни, прости, достоверни графики и таблици. Те ще позволят на журито по-лесно да възприеме успеха на 

кампанията. 

 не оставяйте неотговорени въпроси. Помолете колеги, които не са запознати с бранда, да прочетат заявката, преди 

да я предадете, и да споделят дали у тях са възникнали неясноти.  

 запознайте се с причините за дисквалификация. 

 

Внимание!  Текстът в полетата за отговори е илюстративен и цели да покаже препоръчителния брой думи за всеки отговор. 


