EFFIE Awards Poland 2020 - Zasady potwierdzania danych
Drodzy Klienci,
już 4 maja ruszają zgłoszenia do konkursu Effie Awards 2020. Cieszymy się, że nasze
dane stanowią istotny wkład do Państwa zgłoszeń. Bardzo zależy nam, aby wszystkie
informacje pochodzące z Nielsena były niezmiennie postrzegane jako gwarancja
wiarygodności i rzetelności. Dlatego też, podobnie jak w latach wcześniejszych,
przygotowaliśmy zestaw wspólnych dla wszystkich Państwa zasad, którymi chcemy się
kierować przy potwierdzaniu danych na potrzeby Effie. Są one nieco szersze niż nasze
standardowe zasady publikacji danych. Chcielibyśmy prosić Państwa,
aby w zgłoszeniach do Effie:
wykorzystane dane nie były starsze niż 36 miesięcy
nazwy konkurentów w zestawieniach i na wykresach były ukryte w formie
„Konkurent 1”, „Marka 2” itp.
● dane pochodziły z jednego z obecnie standardowo raportowanych kanałów
● były to dane aktualnie przez Państwa kupowane
● wypełnione formularze zgłoszeniowe, zawierający wybory danych (range)
występujące w zgłoszeniu
●
●

Dołożymy wszelkich starań, aby sprawnie obsłużyć Państwa prośby o potwierdzenia
danych. Nasi konsultanci pracując nad zgłoszeniami do Effie:
będą kontaktować się wyłącznie z przedstawicielem Klienta w celu wyjaśnienia
ewentualnych wątpliwości
● mają maksymalnie 3 dni robocze na weryfikację przesyłanych danych
● prześlą Państwu mailowo informację o poprawności danych
● po sprawdzeniu danych, uzyskają niezbędne podpisy w osobnym dokumencie o
nazwie „Oświadczenie Instytutu Badawczego / Instytucji badawczej"
●

Mamy nadzieję, że powyższe informacje pomogą Państwu sprawnie zarządzać
przygotowaniem zgłoszeń do Effie. Terminy zgłoszeń w 2020 znajdą Państwo poniżej. Z
góry dziękujemy za odpowiednio wcześniejsze przesłanie nam danych do weryfikacji i
potwierdzenia:
I termin: 04.05 – 08.06 do godz. 17:00 włącznie
II termin: do 10.07 do godz. 17:00 włącznie

III termin: do 24.07 do godz. 17:00 włącznie
UWAGA! Dla nowej kategorii w konkursie React & Sustain obowiązuje jeden termin
nadsyłania zgłoszeń od 04.05 do 31.07, do godz. 17:00 włącznie. Więcej informacji o tej
kategorii i innych ważnych informacjach o konkursie znajdą Państwo na
https://awards.effie.pl/
W przypadku pytań lub wątpliwości – prosimy o kontakt z Państwa konsultantem w
Nielsenie. Życzymy powodzenia!
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