
                                                                   

ПЪРВИ ФЕСТИВАЛ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА РЕКЛАМАТА 
EFFIE     БЪЛГАРИЯ 2007  

РЕГЛАМЕНТ

Условия за участие

1. Във Фестивала могат да участват всички реклами и рекламни кампании, публикувани, 
излъчвани, организирани в периода 01.01.2005 - 30.09.2007 г. 

2. Всяка реклама трябва да е придружена от заявка и декларация, подписани и подпечатани 
от рекламната агенция и рекламодателя.

3. Всички заявки и  материали трябва да  бъдат  заявени най-късно до  02.11.2007 г. и  да 
отговарят на посочените изисквания.

4. Във Фестивала имат право да участват рекламни агенции и рекламодатели.
5. АРА не носи отговорност за съдържанието на рекламите.

Категории

1. Стоки
2. Услуги
3. Корпоративни комуникации
4. Социална, медийна, политическа

Организаторите си запазват правото да променят броя или категориите  в зависимост от 
заявките.

Класиране и награди

Във всяка категория по преценка на журито се излъчват финалисти и се присъждат до 3 
награди /злато, сребро и бронз/.

Срокове

Краен срок за подаване на заявките и материалите за участие: 02.11.2007 г.
Заявки, получени след крайния срок или неотговарящи на техническите изисквания, няма 
да се допускат до участие в конкурсната програма. За заявки,  които имат пропуски или 
непълноти при подаването, те трябва да бъдат отстранени до 3 работни дни и цената за 
участие на тези заявки е с 10% по-висока.



                                                                   

Такси

Категория Първа заявка
/BGN/

Следващи 
заявки /BGN/

За всяка категория 600 480

Всички цени са с ДДС.

Технически изисквания

За всяка рекламна кампания трябва да има изцяло попълнена, подписана и подпечатана 
заявка за участие.  Заявките,  които  не отговарят  на технически  изисквания,  няма да се 
допускат до състезателната програма. 

ЖУРИРАНЕ

Журирането ще премине на 2 етапа. Член на журито няма право да гласува за рекламите на 
агенцията  или  на  фирмата,  в  които  работи  или  е  работил  след  01.01.2005год. 
Рекламодателите нямат право да гласуват и за заявките на директните си конкуренти.

Първи етап

На първия етап за всяка заявка се гласува с ДА или НЕ. Член на журито гласува с ДА, ако 
според него тази заявка може да бъде финалист. На този етап се оценяват доказателствата, 
доколко  кампанията  е  допринесла  за постигнатите  резултати.  За да бъде финалист  една 
заявка, трябва минимум една трета от членовете на журито да са гласували с ДА.

Втори етап

На втория етап всеки финалист получава точки от 1 до 10 по следните показатели:

1. Цели на кампанията

2. Творческа стратегия

3. Медийна стратегия

4. Постигнати резултати

5. Творческа реализация, където се оценява съвместимостта между стратегия и творчество, 
както и в контекста на използваните медии.

Първите 4 показателя формират 80% от оценката, а на творческата реализация се падат 20% 
от общата оценка.

5% - цели



                                                                   

10% - творческа стратегия

20% – медийна стратегия

45% - резултати

Всеки член на журито и представител на АРА - България подписва Декларация за 
конфиденциалност.
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