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Описаните по-долу причини ще доведат до дисквалификация на заявката и 

таксата за участие няма да бъде възстановена. 
 

1. Заявката не отговаря на условията за участие.  
До участие в Effie България 2022 се допускат само комуникационни кампании, 
публикувани, излъчвани, организирани в периода 1.01.2021 – 31.08.2022 г. За 
целите на представянето на обстоятелствата по кампанията можете да включите 
и данни преди 1.01.2021 г., но резултатите, които ще бъдат оценявани от журито, 
са за периода 1.01.2021-31.08.2022 г.  
Не е разрешено цитирането на информация, отнасяща се за периода след 
31.08.2022 г. 
 

2. Името/логото на агенцията е посочено/използвано в заявката или в 
творческите разработки. 

Effie е конкурс, анонимен за агенциите – не посочвайте никъде в заявката или в 
творческите разработки името на агенцията (подаващата заявката, творческата, 
медийната, дигиталната, друга). 
 

3. Не са посочени източниците на данните.  
За всички данни, твърдения, факти и т.н., представени където и да е в заявката, 
трябва да бъдат посочени източници. Това може да са данни на рекламодателя, 
изследване на агенцията, изследване на рисърч агенция и/или изследване на 
трета страна и т.н.  
Източниците трябва да бъдат посочени в края на секцията в поле “Източници на 
данни”. Бъдете колкото може по-конкретни в представянето на всички 
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, то изследвания, проведени от агенция (независимо дали вашата 
или друга), трябва да бъдат отбелязани с термина „Изследване на агенция”, като 
бъде посочена обаче останалата информация за източника (период на 
провеждане, проведено изследване и т.н.) 
 

4. Насочване на журито към външни уебсайтове. 
Участниците се оценяват изключително на база на писмената заявка и 
представените творчески разработки (видео материал и изображения). Не е 
разрешено журито да бъде насочвано към уебсайтове за допълнителна 
информация или за допълнителни примери, представящи кампанията.  
    

5. Включени са резултати във видеото, представящо творческите 
разработки.  

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



 
  
 
  

6. В кампанията, представена в заявката, е използван адаптиран 
криейтив. 

 
7. На рекламата са наложени санкции.  

Не е разрешено участието на кампании, по отношение на които към 31.08.2022 г.  
са налице наложени по реда на приложимото законодателство и окончателно 
влезли в сила санкции от държавни, общински и/или независими регулаторни 

органи; установено несъответствие с Националните етични правила за реклама и 
търговска комуникация в Р. България, потвърдено с влязло в сила решение на 
Етичната комисия на Националния съвет за саморегулация (НСС), а в случай че 
решението на Етичната комисия е било обжалвано – потвърдено с влязло в сила 
решение на Апелативната комисия на НСС. 
   

8. Не са съобразени изискванията за оформяне на текста в заявката 

или за видео материала, както е указано в Effie Entry Kit. 

  


