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общ поглед 
 

ПОСОЧВАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ПОДАДЕНИТЕ В 

ЗАЯВКАТА ДАННИ 
 
Всички данни, твърдения, факти и т.н., включени където и да е в заявката (секция 

„Пазарна среда, предизвикателства и цели”, секция „Инсайт и стратегическа идея”  
и т.н.) трябва да съдържат конкретен и достоверен източник. Заявки, в които не 
е означен източникът на данни, ще бъдат дисквалифицирани. Бъдете максимално 
конкретни при доказването на фактите; посочвайте източника на данните, 
описаните изследвания и периода, за който се отнасят. Поради времевия 
интервал, указан в правилата за участие, е важно да се посочат датите за 
всички резултати, представени в заявката. 
  
Когато подготвяте отговорите за въпроси 1-4 е необходимо да представите 

източници за всички данни и факти. В края на изречението, изискващо източник, 

под формата на горен индекс (superscript) поставете номер. В края на секцията, в 

поле “Източници на данни”, опишете източниците, кореспондиращи на индексите. 
 

Препоръчителен формат за изписване на източниците е:  
Източник на данни, Вид данни/проучване, Времеви период на проучването. 
 

Не се допуска журито да бъде препращано към външни уебсайтове. Ако цитирате 
информация/данни от уебсайт, моля, отбележете името на сайта, заглавието на 
публикацията (ако е приложимо) и друга подходяща информация. 
  
Източници на данни могат да бъдат: данни на клиента, изследване на агенцията или 

рисърч агенция. Използвайте името на фирмата, за да представите източника,  
с изключение на случаите, когато източникът е агенция (рекламна, медийна или 

друг тип). Тъй като Effie е конкурс, анонимен за агенциите, е задължително 

изследвания, направени от агенция, да бъдат представени с обяснението 

„Изследване на агенция”. Това важи за имената на всички агенции, не само на тази, 

която подава заявката, тъй като журито може да реши, че е посочено името на 

агенцията-участник, и да маркира заявката за дисквалификация. Препоръчително е 

изписването на тези агенции като “PR агенция”,”Медиа агенция” и т.н., като се 

спазва препоръчителния формат за изписване на източниците.  
Имената на рисърч агенциите трябва да бъдат посочвани. 
 

Бележка: Организаторът на Effie България си запазва правото да проверява 

точността и достоверността на всички посочени данни и на техните източници.  

 

Източниците на всички данни, факти, твърдения и т.н., включени в 

заявката, трябва да бъдат конкретни и достоверни. Когато цитирате 

източници, не изписвайте имената на агенции! Заявки, в които липсва 

информация за цитирани източници или такива, в които са изписани 

имена на агенции, ще бъдат дисквилифицирани!  


