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EFFIE ve světě od konce 60. let 

EFFIE v ČR od roku 1997 

CO JE TO EFFIE?  
EFFIE - zkratka slova Effectiveness  
(efektivita, účinnost) 

Označuje soutěž o nejefektivnější reklamu. 

V tříkolovém rozhodování 21 členů poroty (8 

zadavatelů, zástupci komunikačních agentur, 

výzkumných agentur) posuzuje měřitelné, 

prokazatelné výsledky kampaní ve vztahu k zadaným 

cílům a hodnotí účinnost kampaní v poměru k 

vynaloženým prostředkům. 

Každý rok 50 – 70 přihlášek od největších agentur a 

zadavatelů 

Desítky cen 



MARKETÉŘI EFFIE 

VNÍMAJÍ POZITIVNĚ!   

Zdroj: výzkum  „Znalost a vnímání oborových soutěží“, AKA/Médea Research, 2017 



9 řádných kategorií – 

Potraviny, Nápoje, Spotřební zboží, Finanční 

služby, Ostatní služby, Malý rozpočet 

Sociální, Ekologický, Kulturní marketing a 

Kampaně veřejné správy, Dlouhodobé 

budování značky 

 

3 průřezové kategorie – 

Aktvační Marketing, Direct Marketing, 

Content Marketing 

 

Galavečer 6.11. 
Přes 400 hostů na slavnostním vyhlášení a 

after party z řad agentur, zadavatelů, 

předních firem  

a společností, expertů v oblasti marketingu  

a reklamy 

 

Konference EFFIE  6.11.  

Efektivita v marketingové komunikaci z 

různých pohledů 

 

Workshop EFFIE – Jak napsat 

nejlepší přihlášku 
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Novinky, novinky, 

novinky 

 

EFFIE se otevírá pro 

další segmenty 

komunikace 
(dlouhodobé budování značky, obsahový 

marketing, aktivace, direct marketing, PR) 

 

EFFIE si hýčká kvalitu 

dat 
(partnerství se sdružením SIMAR – zvláštní 
cena SIMAR pro „the best of data…“ 

přihlášku 

 

EFFIE konference 
Efektivita marketingové komunikace 

pohledem zadavatelů, agentur, konzultantů 

 

Grand Prix EFFIE 
Bude vybrána hvězdnou porotou v čele s 
Markem Singerem, generálním ředitelem 

FTV Prima  
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FAKT není drahá 

 

Pro nečleny AKA, 

nováčky EFFIE nabízíme 

„členskou“ cenu 
15.000,-Kč/přihláška v řádném termínu 

 

Vstupenky na GALA večer 

EFFIE zdarma 
Chceme si to užít  společně, tak prostě přijďte! 

 

EFFIE konference 
Sleva 30% na vstup (za podmínky přihlášky 

do EFFIE) 

 

 

 

EFFIE 2019 



EFFIE – šance pro všechny 
 

• EFFIE = Efektivita. A Ta je pro „všechny“: event manažeři, PR stratégové, kreativci, digitální zaklínači 

všech dostupných technologií… prostě všichni to znají: na počátku je jásání nad brilantní myšlenkou …  

Na konci je „má dáti – dal“.  Efekt! 

 

• EFFIE má ambici se stá se vrcholnou a jednotící událostí bez ohledu na komunikační 

obor a výši rozpočtu. Za léta existence soutěže pod licencí asociace se vyvinul logický předsudek, 

že EFFIE je soutěží AKA pro agentury AKA a jejich klienty. Jenže EFFIE je ve většině zemí soutěží 

efektivity bez přídomku. Tam, kde licenci drží někdo jiný než asociace, je tak vnímána naprosto přirozeně.  

 

• EFFIE není jen „pro velké“. EFFIE jako jediná dává možnost specifickým disciplínám emancipovat 

se s hlediska účinnosti na nejvyšší profesionální úroveň. Hodnocení „má dát – dal“ je z tohoto pohledu až 

krutě jednoznačné. Stejně nevýznamná je velikost rozpočtu, protože efektivita je hodnota relativní. 

Předpokladem jsou ovšem data. Nemusejí to být vždy jen údaje o prodeji. Pokud je cílem kampaně 

zachránit před zbouráním most, je výsledek zjevnější než sebekomplikovanější koeficienty a algoritmy. 

 

• EFFIE podává důkazy: v 2018 „Zlatou“ vyhrály  např.  mediální a obsahová agentura, shortlitovány 

byly nečlenské agentury AKA atd. 

 

• EFFIE není o  nádherné (a nákladné) video prezentaci. Tak ta je od loňska výslovně 

zakázána. 

 



Buďte u toho, když se vybírají ty nejlepší  

počiny v komerční komunikaci 

––– 

Buďte u toho, když se definují trendy  

a efektivní postupy 

––– 

Oslovte komunitu těch 

nejkvalitnějších  

zadavatelů a agentur 



EFFIE 2019 – bude PRIMA! 


