
3 éven túli hatékonyság kategória
Arany Effie/Platina díjas kampány



Mi kell ahhoz, hogy Effie nyertes pályázatot írj?



-1
Ne az utolsó pillanatban nézd meg, hogy 

milyen kreatív anyagot csatolsz:)



CASE STUDY FILM

http://www.youtube.com/watch?v=Ij0ZT9h6_u0


Mi kell ahhoz, hogy Effie nyertes pályázatot írj?



Ügyfél és ügynökség oldalon is rengetegszer el kell hangoznia annak a kérdésnek, hogy 

“Miért?”

Nőtt az eladott volumen? Miért? A kategória is nőtt? Miért? A kategórián belül alkategóriák csökkentek 

vagy nőttek? Miért? Többet vagy kevesebbet hirdettek a versenytársak? Jöttek ki új termékkel? Miért? 

Az új termék befolyásolta a mi eredményünk? Miért? Változtak a márka image mutatóink? Miért, mit 

csináltunk másként? Miért? 

1.
Egy 3 éves gyermek kíváncsisága

:)



A valódi partnerség a bizalmon és a párbeszéden alapul: 

Az ügyfél hajlandó legyen a miértekre adott válaszait megosztani és megvitatni az ügynökséggel. 

2. 
Jó ügyfél-ügynökség kapcsolat



Helyes piaci insight + a márka számára megoldandó feszültség

3.
Egy jól felépített és dramatizált kihívás



Háttér

Annak ellenére, hogy a piaci részesedése szempontjából a Soproni meg tudta őrizni az 

első helyét, a márka folyamatosan csökkent a (2016-ot megelőző) 5 évben, különösen 

riasztó volt a Soproni Klasszikus volumen folyamatos csökkenése a megelőző 8 évben. 



Miért?

- A mainstream szegmens csökken

- A fogyasztók nem látnak jelentős különbséget a mainstream márkák között

- Sikertelennek bizonyult stratégiai döntések a Sopronin (pl. nem koherens kommunikáció, 

0,4 doboz stb.)

- Versenytársak aktivitása (pl. új Borsodi csomagolás és image)



Kihívás

Hogyan tudjuk a 8 éve drasztikus volumencsökkenés ütemét legalább minimalizálni, a 

márka image mutatóit javítani és ismét vonzóvá tenni a Sopronit az alacsonyabb státuszú, 

a volument döntően befolyásoló fogyasztók számára is, akik úgy gondolják, hogy nem éri 

meg az árát, úgy, hogy közben relevánsak tudunk maradni a fiatalabb, aspirációs 

célcsoportunknak?



Ne prezentálj sose kampányt ügyfélnek úgy, hogy nincs benne valódi fogyasztói insight > feszültség > releváns márka szerep

Utólag nehéz ezeket a kampányhoz költeni.

4.
Ne varrj gombhoz kabátot



Stratégia

A magyarokra legendásan jellemző negatív hozzáállás relevanciáját rengeteg 

fókuszcsoportos kutatás bizonyította - de ez túl negatív téma, ami bekomolyítaná a 

márkát. 

Arra a felismerésre jutottunk, hogy bár a pesszimista és negatív hozzáállás jellemző ránk, 

de ezzel együtt bennünk van a "sírva vigadás" képessége, az (ön)iróniára való hajlam.

"Mi, magyarok egyedül hajlamosak vagyunk a dolgok rossz oldalát nézni 
és bosszankodni, de ha összejövünk, mégis tudunk a problémáinkon 

nevetni, amitől máris jobban érezzük magunkat."



Stratégia

Megmutatjuk mindennapi helyzetek komikumára építve, hogy mennyi minden közös van 

bennünk, magyarokban, így kovácsolva közösségi érzést.



A márka legyen a vezérelv: 
az ötlet kifejtésénél legyen egyértelmű, hogy mi a márka szerepe és hogyan kapcsolódik hozzá a 

kampány, melyik kampányelem milyen céllal született a kihívások fényében.

A médiaterv is legyen az ötlet kifejtés szerves része. 

5.
A megvalósítás is alkosson koherens egészet a 

nevezés többi részével



2016-17-ben a megszokott „hazafias” klisék helyett 

valódi insightokat dolgozunk fel a mindennapi 

életünkből, átlag szokásainkat, problémáinkat 

megmutatva, így az ábrázolt szituációkban mindenki 

felfedezhette saját magát. 

Bemutattuk a számunkra élvezetes panaszkodást, 

hogy mindenhez kenyeret eszünk, hogy ugyanúgy 

bosszant mindannyiunkat a szlovák rendszámmal 

mozgássérült parkolóhelyet foglaló bmw-s, vagy 

felhívtuk a figyelmet vicces ellentmondásainkra, pl. 

hogy a Balatonnál tengeri hekket eszünk.

Megvalósítás 1.



Horeca és digital aktivitás

A „ki nevet a végén” magyar társasjátékra hajazva 

megalkottuk a világ legpesszimistább társasjátékát, 

„Mindenki nevet a végén” névvel, amelyben a 

magyar mindennapokat kell túlélni, 

szerencsekártyák helyett balsors kártyákkal, több 

órás felesleges sorbanállással, parkolóbüntetésekkel, 

vagy lerobbant BKV szerelvényekkel nehezítve utunk.



A kampány 2. évének végére éreztük, hogy a kreatív 
anyagok elfáradtak, szükség lesz megújulásra. 

Szorosan tartva a márkastratégiát és az “Ami közös 
bennünk” márkaötletet, új kreatív platform született: a 
tipikus magyar karakterek. 

Ahelyett, hogy általánosságban fogalmaznánk meg ránk, 
magyarokra jellemző tulajdonságokat, ezúttal egyes 
emberek bemutatásán keresztül tettük ezt meg, akik 
különféle, tipikusan magyar, mindennapi helyzetekkel 
küzdenek - pont mint mi, mindannyian.

Megvalósítás 2.

Pali, a peches, aki előtt pl 
mindig kérnek ÁFAs 

számlát a sorban

Zsolt, a halogató, aki pl. 
mindig csak holnaptól 

fogyókúrázik



Fontos előrelépés volt korábbiakhoz képest, amikor 
egy promó vagy teljes Radler kampány az image 
kommunikációtól eltérő ötletre épült, hogy az Ami 
közös bennünk platform bevezetésekor elköteleztük 
magunkat arra, hogy minden márkaaktivitást 
megfeleltessünk a márkaötletnek.



A legjobb, ha image és sales adatok is elérhetőek, de csak az egyikkel is lehet Effie-t nyerni. 

Az eredmények a kitűzött célokkal párhuzamban jelenjenek meg.

Nyerő képlet: 

Múlt vs célszám vs eredmény vs eredmény/célszám% vs versenytársak/kategória trend

6.
Körmondatok helyett számok

Sok sok szám:)



Eredmények

A sikeres márkastratégiának köszönhetően 2016-ban megállítottuk a márka 

csökkenését, mely intenzív növekedésnek indult, ennek köszönhetően 2018 végéig 

magabiztosan, hatalmas előnnyel tartottuk a piacvezető pozíciónkat (sales value, total 

horeca+retail). 

CÉLOK

1. Volumen
2. Piaci részesedés
3. Márkamutatók
- Bizalom
- Megkülönböztethetőség: 

Communication, 
Worth its Price, 
Brand equity

EREDMÉNYEK

1. Volumen > csökkenő trendből 2 
számjegyű %-os növekedés

2. Piacrész > vezető pozíció megtartása, 
miközben a legnagyobb versenytárs 
visszaesett

3. Minden márkamutató jobb 
eredménnyel zárt a többi márkához 
képest, miközben a fő versenytárs 
magasabb költés ellenére visszaesett.



További jó tanácsok



Kerüld a Frankenstein nevezést:
egy ember egy logikával írja meg



Törj ki a nevezési buborékodból:
Ha kész, olvassal el valaki, aki nem írta.



A ctrl C+ctrl V itt sem nyerő: 
Ha több kategóriában nevezel egy kampányt, 
érdemes átírni a szöveget.



Sok sikert!


