
Политика за поверителност 

 

За Effie® Worldwide 

Effie Worldwide съществува, за да предоставя информация относно ефективността и 

резулатите в маркетинг комуникациите. Главният приоритет на Effie Worldwide е да 

обучава и споделя с бранша (и всички заинтересовани страни) своя опит и представа за 

ефективност, популяризирайки страхотните идеи, които работят и насърчавайки 

конструктивния диалог за непрекъснато променящия се свят на маркетинг 

комуникациите. Мрежата на Effie си партнира с някои от най-успешните медийни 

организации по света, включително и тези, провеждащи изследвания, за да предостави 

на своята публика най-приложимите и първокласни концепции за ефективна маркетинг 

стратегия. Това се реализира чрез уебинари, международни конференции, представяне 

на победителите, доклади с добри практики и т.н. 

Мисия 

Да признава, обучава и насърчава ефективността в областта на маркетинг 

комуникациите. 

Относно наградите Effie 

Наградите Effie са основани през 1968 г. от Американската Маркетингова Асоциация 

като програма за награждаване на най-ефективните рекламни постижения в 

Съединените Щати. 

От 1968 г., и особено през последните 5 години, Effie се превърна в източник на 

обучение чрез конференции, дискусии и обсъждане на конкретни казуси, давайки 

възможност за вникване в сферата на ефективните маркетинг комуникации. 

Днес, Effie награждава най-значимото постижение в маркетинг комуникациите: идеите, 

които работят. 

Познати от рекламодатели и агенции като наградите на бранша, Effies отчитат всякакви 

и всички форми на маркетинг комуникации, които допринасят за успеха на една марка. 

При доказан резултат всякакви медийни канали са допустими за награда Effie, в това 

число принт, ТВ, радио, външна реклама, Интернет, горила маркетинг, дизайн на 

опаковки, дигитален маркетинг, събития, стрийт тиймс, ПР, платени или неплатени 

медии. Получаването на награда Effie се е превърнало в глобален символ на 

постижения и награждава ефективните маркетингови комуникации в конкурси, 

провеждани в 42 страни и 6 региона. За повече информация посетете: www.effie.org. 

През юли 2008 година Американската Маркетингова Асоциация, базирана в Ню Йорк, 

прехвърли правата си върху бранда Effie на ново юридическо лице - Effie Worldwide, 

Inc. – с което АМА вярва, че ще се подобри образователният компонент и оттам 

благоприятният ефект за бранша. 

http://www.effie.org/


Участници 

Моля, прочетете внимателно информацията, отнасяща се до подаване на заявките, 

допустимост и т.н. за тазгодишната състезание Effie, достъпна в секция „Регламент” на 

сайта на събитието: www.effiebulgaria.org. Заявки, които не отговарят на изискванията, 

ще бъдат дисквалифицирани и заплатените такси няма да бъдат възстановявани. 

Организаторите на Effie България си запазват правото да преместват заявка от една 

категория в друга, да променят броя на категориите в зависимост от получените заявки.  

Политика за поверителност 

Тази секция разяснява как събираме и използваме информацията, която ни 

предоставяте. Тази политика за поверителност може да се променя с времето. 

Промените, които настъпват, ще бъдат публикувани тук и ше бъдат валидни от 

момента на публикация. Използвайки този сайт, вие се съгласявате с политиката за 

поверителност. 

Политика на публичност 

Заявки, които стават финалисти и победители в конкурса Effie България, ще бъдат 

представяни по различни начини. Публикуването е по усмотрение на организаторите. 

Предадената заявка трябва да бъде оригинал и да имате запазени права да я 

предоставяте. 

Материали и кратко представяне на кампанията 

Материалите и краткото представяне на кампанията, които предоставяте, стават 

собственост на Effie България и няма да бъдат връщани. Предоставяйки своята заявка 

за участие, Effie България автоматично получава правото да прави копия, 

възпроизвежда, показва творческите материали и краткото представяне на кампанията 

за образователни цели и публикуване, като например, но не само, уебсайт, прес 

съобщения, конференции и гала церемония. 

Материалите, предоставени на Effie, включват четириминутно видео, снимки в jpg. 

формат и принт мостри на хартиен носител. Краткото представяне на кампанията е 

вашето официално представяне на кампанията, събрано в 90 думи. 

Събрана информация 

При използване уебсайта на Effie България ние събираме и проследяваме лична 

информация като задаваме въпроси, които носят лична информация (като име, е-майл, 

компания) или чрез използването на софтуер, който записва вашия IP адрес. Вашият IP 

адрес помага за диагностицирането на проблеми с нашия сървър и проследява 

използването на секции на нашия сайт и демографска информация, която не е свързана 

с вашата самоличност. 



„Cookies” 

Този сайт използва „cookies”, малки части от информацията, съхранявана на вашия 

компютър, когато посещавате този сайт и я изпраща обратно към сайта, когато го 

посетите отново. “Cookies” ни дават информация как се използва сайтът ни и какви 

страници се посещават. „Cookies” също така ви дават възможност да инструктирате 

вашия компютър да помни пароли. Имате възможност да настроите браузъра си да 

отхвърля “cookies”  и все пак да използвате уебсайта на Effie България. Въпреки това, 

по този начин може да се възпрепятства употребата на някои функции на нашия сайт. 

Употреба на информация 

Употребата на вашата информация е с цел подобряване на нашата услуга към вас. Ние 

използваме статистическата информация, за да създадем по-добър сайт за 

потребителите. Също така, използваме информацията, която сте ни предоставили, за да 

ви изпращаме допълнителна информация за наградите Effie. 

Линкове към други сайтове 

Уебсайтът на Effie България съдържа линкове към други сайтове. Effie България не 

носи отговорност за практиките или съдържанието на тези уебсайтове. Моля, 

разгледайте политиката за сигурност на самите сайтове. 

 

 


