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Ogilvy patero 
pro úspěšnou 
přihlášku 

1. Začněte brzy 

2. Porovnávejte 

3. Následujte strukturu Effie cílů 

4. Buďte svůj vlastní ďáblův 
advokát 

5. Nakupte do Effie i své klienty 

 



Začněte brzy 

Jasně, všichni říkají, že je třeba začít brzy, ale kdo se všemi 
kampaněmi, plány a tendry má na Effie myšlenky už na jaře?  

 

Čas strávený nad přihláškou se ale skutečně vyplatí. 

 

Ideální je mít na paměti přihlášku už při stanovování cílů 
kampaně. V reálném světě to ne vždy jde, tak doporučujeme 
začít už na jaře a postupně finální verzi ladit i s klientem. 



Porovnávejte 

Je nárůst tržeb o 5% hodně nebo málo? Pokud jste byli loni v 
červených číslech, tak je to hodně. Pokud trh roste rychlostí 10% 
p.a., tak je to málo. 

Využívejte porovnání, jak to jen jde. Ukažte, jak se výsledky 
pohybují v čase, v porovnání oproti nákladům, s trhem i 
konkurencí.  

Pomocí porovnání dokážete nejlépe ilustrovat celou realitu kolem 
výsledků a porotcům je hned jasné, jak dobrý je váš výsledek. 



Následujte strukturu cílů Effie 

V příručce Effie je jasně popsána struktura cílů vedoucí k 
businessovému úspěchu (a dobře napsané přihlášce na Effie): 

1) Odezva na komunikaci 

2) Odezva na značku 

3) Behaviorální změna 

4) Businessová změna 

Následujte tuto strukturu, popište celou cestu a máte dobře 
zdůvodněné výsledky.  



Buďte svůj vlastní ďáblův advokát 

Příjde vám skvělý výsledek, že jste prodali o 300% více zmrzliny 
než před půl rokem? Možná je to tím, že porovnáváte zimu a 
léto. Možná je to tím, že je zmrzlina během kampaně zlevněná o 
polovinu. Možná je to tím, že vaše konkurence nekomunikovala a 
váš media budget byl o 500% vyšší, než vaší konkurence.  

Buďte k vlastním výsledkům kritičtí. Pokud se vám podaří 
eliminovat všechny ostatní faktory, tak víte, že za skvělé výsledky 
může vaše komunikace. A takové přihlášky vyhrávají ceny.  



Nakupte do Effie i své klienty 

Effie není pouze ocenění agentur, ale i klientů. Jejich spolupráce 
samozřejmě jak při tvorbě kampaní tak ale i při sepisování 
přihlášky je klíčová. Čím více budou klienti nadšení a věřit 
přihlášce, tím větší je vaše šance na výhru. 

Bez klientů se neobejdete. Tak s nimi spolupracujte na 
přihlášce a běžte si společně pro cenu. 


