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29. Epica: Berlin, 2015
Samo dva dni po terorističnih napadih v Parizu se je številčna žirija Epice 
zbrala v Berlinu. Ker je sedež Epice v Parizu, je letošnje žiriranje potekalo tudi 
v duhu spremljanja aktualnih dogodkov in preverjanja občutij udeležencev. 
»Gremo naprej,« je večkrat poudaril Philippe Pagget, lastnik nagrade.

 � Marjan Novak

Gremo naprej – kljub temu, da so v na-
padih umrli trije francoski kreativci, med 
katerimi je bil kreativni direktor Fabrice 
Dubois iz agencije Publicis Conseil, ki je med 
drugim sodeloval pri nagrajeni kampanji 
za Renault »Go anywhere, go everywhere« 
(»Pojdi kamor koli, pojdi vsepovsod«), kljub 
temu, da je v napadih življenje izgubil otrok 
Philippovega prijatelja. V duhu upora proti 
terorizmu in kulturni zaostalosti: tudi ogla-
ševanje je simbol svobode, simbol življenja in 
kulture, v kateri živimo v Evropi, v zahodnem 
delu svetu in tudi v Sloveniji.

Sam si bom letošnjo Epico zapomnil po 
štirih delih: švicarskem literarnem kritiku, ki 
ocenjuje knjigo v rekordni nakladi – Ikein ka-
talog, ki izide v 220-milijonski nakladi, delo 
agencije Wirz BBDO, oglasu švedske agencije 
Forsman&Bodenfors za H&M, japonskem 

oglasu agencije Watts of Tokyo za kozme-
tiko Shiseido, v katerem so dekleta v bistvu 
fantje, četrta odlična rešitev pa je kampanja 
za prevajalsko agencijo Elan nizozemske 
agencije JWT, v kateri kuhar pripravlja ja-
ponsko hrano po navodilih – prevodih dveh 
različnih prevajalnikov, preko Googlovega 
prevajalnika in Elan Translatorja. V prvem 
primeru je hrana katastrofalna.

 Ȗ Evropska nagrada, ki je 
postala globalna
Epica, ki je bila nekoč izključno evropska 

nagrada, je letos postala globalna. Dokaz: za 
nagrade se je potegovalo največ del z oznako 
»made in USA«, kar 476 (43 prijaviteljev), 
medtem ko je bila Francija, »domačinka«, 
nekoliko bolj skromna, saj so jih prijavili 
»le« 448. Rekordno število del je prijavila 
tudi Slovenija. Šestnajst del sta skupaj pri-
javili Luna\TBWA in Pristop. Na žalost smo 

si v ožjem izboru lahko ogledali le oglasa za 
Cockto »Težki časi« in Festival migrantskega 
filma, oba v produkciji Pristopa.

Najuspešnejša država letošnje Epice je 
bila Francija, sledila ji je Velika Britanija, 
pa potem ZDA, Turčija, Švedska, Nemčija, 
Norveška in druge. Najuspešnejša posamič-
na agencije je angleška Adam&EveDDB s 
štirimi zlatimi nagradami, sledi ji švedska 
Forsman & Bodenfors s tremi zlatimi na-
gradami (predvsem z uspešno akcijo za H 
& M, ki je dobila zlato v treh kategorijah).

Zanimiv je tudi pregled števila zmagoval-
nih del po globalnih mrežah. Največ so jih 
zbrali pri agencijski mreži Leo Burnett (12), 
sledita BBDO (11) in DDB (11) ter Havas (6) 
in Publicis (5), medtem ko so ostale mreže 
prejemale po eno ali dve zlati nagradi.

Na splošno je bilo letos na Epico prija-
vljeno skupaj 3720 del 585 prijaviteljev iz 
74 držav, okoli 25 odstotkov iz neevropskih 

držav. V primerjavi s festivalom kreativnosti 
Cannes Lions, na katerega agencije prijavijo 
letno okoli 40.000 del, je to malo, pa vendar 
… Še posebej, ker je krog marketinških revij, 
ki sodelujejo pri žiriranju, vsako leto večji. 
Letos na primer so prvič sodelovali pred-
stavniki Kazahstana in Kolumbije, zanimiv 
pa bo tudi odziv obeh predstavnikov ZDA, 
Adweeka in Digidaya, ki lahko prihodnje leto 
še pomembneje okrepita prisotnost Ameri-
čanov na Epici.

 Ȗ 69 različnih kategorij
Dela so se za nagrade potegovala v 69 ka-

tegorijah. Kategorije postajajo iz leta v leto 
bolj podrobne zaradi specifičnosti del, pa 
tudi raznolikosti storitev in izdelkov naroč-
nikov, kar občasno za žirijo pomeni težavo, 
saj v posameznih kategorijah preprosto ni 
del, ki bi jih bilo vredno nagraditi. Kar ne-
kaj kategorij je tako ostalo brez zlatih epic, 

Najboljši tiskani oglas leta je po mnenju žirije serija oglasov za britanskega trgovca John Lewis najbolj 
vroče agencije trenutka Adam&EveDDB iz Londona. 

Veliko nagrado za zunanje oglaševanje »Minijev semafor« je dobila agencija Demner, Merlicek & Ber-
gmann za oglaševalca MINI.
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medtem ko so bile v drugih podeljene tudi 
po dve. Še posebej so »težavne« kategorije 
tako imenovanih tiskanih oglasov. Ocene za 
tiskane oglase so bile v povprečju okoli 20 
odstotkov nižje kot na primer za televizijske 
oglase in digitalne produkcije. Zlate epice 
običajno dobijo dela, ki dosežejo povprečno 
oceno 6 do 7 (na lestvici od 1 do 10), medtem 
ko se je za tiskane oglase občasno odločalo 
tudi ob oceni 5. Težko je reči, kje je vzrok za 
slabše oglase v tisku, ampak po videnem res 
lahko največkrat rečemo »dolgčas«.

 Ȗ »Bye bye« družbena omrežja
Če smo/so se naveličali tiska, ki je z nami 

že stoletja, pa je manj razumljivo, zakaj smo/
so se naveličali tudi družbenih omrežij. Akti-
vacij, sodelovanj in nagradnih iger na Face-
booku praktično ni več! Družbena omrežja 
so postala »samo še en« kanal, preko kate-
rega se širijo vsebine, fotografije, sporočila 
in najpogosteje videovsebine. Če že, so letos 
novost emotikoni, za oglaševalce posebej 
oblikovani simboli, ki pa jim je težko napo-
vedati pomembnejšo prihodnost. Pomemb-
nejšo prihodnost imajo po mojem mnenju 
kampanje, ki bodo vključevale navidezno 
realnost s pomočjo Oculus Rifta ali Sam-
sungovega Geara.

 Ȗ Kreativnost in družbena 
odgovornost
Opazen trend letošnje Epice je, da vse več 

agencij oziroma oglaševalcev storitve in iz-
delke »zavija« v družbeno odgovornost. Kar 
je super, razen, da zaradi tega žirija pogosto 
pozabi, da smo na kreativnem in ne družbe-
nem tekmovanju, in zato nagrajuje vsebino, 
poslanstvo, namen akcije, in ne kreativnosti 
in izvedbe. Med deli je bilo tako letos kar 
nekaj oglasov na temo 100. letnice začetka 
1. svetovne oziroma velike vojne, kot jo ime-
nujejo. Med njimi je bilo kar nekaj patetič-
nih kampanj, ki na vse skupaj gledajo kot na 
»veliko zgodbo«, kot na nekaj, kar ima edini 
smisel v tem, da se o tematiki lahko posname 
hollywoodski film ali povprečen oglas.

 Ȗ Na vrhu je prostor za elito
Veliko nagrado za zunanje oglaševanje je 

prejela največja dunajska agencija Demner, 
Merlicek & Bergmann za oglaševalca Mini. 
Preprosta ideja  (mar niso vse?), v kateri se 
barve minijev na »scrolling boardu« spre-
minjajo v skladu z barvami na semaforju.

 Ȗ Britanski trgovci tekmujejo …
In zmagujejo. Najboljši tiskani oglas leta 

je po mnenju žirije serija oglasov za britan-
skega trgovca John Lewis najbolj vroče 
agencije trenutka Adam&EveDDB iz Lon-
dona. Po uspešni kampanji za Harvey Ni-
chols (»Sorry, I spent it on myself«) želijo 
vsi naročniki delati z njimi. Serija oglasov, 

v katerem so luksuzni izdelki prikazani na 
inovativen način ...

 Ȗ Kaj je danes digitalno?
V digitalnem svetu vse pogosteje zma-

gujejo televizijsi oglasi oziroma malo daljši 
televizijski oglasi, tako dolgi tv-oglasi, da jih v 
prime timeu naročniki zaradi visokih cen ne 
bi mogli zakupiti. Še pred leti so zmagovale 
spletne pasice, aplikacije, male potegavščine, 
ki jih danes praktično ni več!

V zahtevni kategorji s preko 700 prijavlje-
nimi deli sta se za veliko nagrado potegovala 
oglas za Shiseido in Elan Translator. V osno-
vi precej različni kreativni rešitvi, žirija pa 
se je na koncu odločila za Elan Translator, 

agencijo za prevajanje, ki v oglasu opozarja, 
da so prevodi lahko boljši. Delo nizozemske 
agencije JWT.

 Ȗ Televizijska preobrazba
Žirije imajo še vedno najraje televizijske 

oglase. Predstavljajo varno oazo, v kateri 
so stvari take, kot so bile včasih in ni treba 
veliko razmišljati o formatih, kreativah in 
podobno, saj so preprosto jasni in razumljivi. 
V dokaj ostri konkurenci je zmagal japonski 
oglas za kozmetiko Shiseido japonske agen-
cije Watts of Tokyo. Oglas, ki se pravzaprav 
niti ni potegoval za nagrado v tej kategoriji, 
a ga je žirija na koncu z veliko prednostjo 
razglasila za letošnjega zmagovalca med tele-
vizijskimi oglasi. Odlično delo, ki si ga bomo 
zapomnili za dolgo časa.

V dokaj ostri konkurenci televizijskih oglasov je veliko nagrado prejel oglas za kozmetiko Shiseido japonske agencije Watts of Tokyo.

Veliko nagrado v kategoriji digitalnih del je dobil »Elan Translator«, delo nizozemske agencije JWT za prevajalsko agencijo Elan.

 » Opazen trend letošnje 
Epice je, da vse več 
agencij oziroma 
oglaševalcev storitve 
in izdelke »zavija« v 
družbeno odgovornost. 
Kar je super, razen, 
da zaradi tega žirija 
pogosto pozabi, da smo 
na kreativnem in ne 
družbenem tekmovanju, 
in zato nagrajuje 
vsebino, poslanstvo, 
namen akcije, in ne 
kreativnosti in izvedbe.   
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 Ȗ Če še nimate dovolj

Tiskani oglasi – lepota in zdravje
»Naj vama pride istočasno« (»Come at the same 
time«), naročnik: Durex (Reckitt Benckiser), agen-
cija: Havas Istanbul

Tiskani oglasi – oblačila, obutev in osebni dodatki

»Melvin, Pierre, Steve«, naročnik: Samdex, agencija: 
Jandl, Slovaška

Serija treh oglasov, v katerih so predstavljeni trije 
nosači prtljage na letališčih. Če pridejo slabe volje 
na delo, kot na primer naš junak, ki ne najde lote

rijske srečke z zadetkom, tudi slabo ravnajo z vašo 
prtljago. Zato potrebujete najboljšo.

Tiskani oglasi – dom, pohištvo, aparati

Naročnik: Ikea, agencija: TBWA Istanbul, Turčija
Serija oglasov, v katerih »iščemo« nogavice, kravate 
in spodnje perilo.

Tiskani oglasi – rekreacija, prosti čas

Naročnik: Muzej 1. svetovne vojne, agencija: DDB 
Pariz, Francija

Serija oglasov za razstavo ob 100. letnici prve sve-
tovne vojne.

Tiskani oglasi – osebna elektronika in naprave

Naročnik: Turk Telekom, agencija: TBWA Istanbul
Ne skrbite, tudi če izgubite telefon, bodo vaši pri-
jatelji in znanci ostali »na varnem«.

Zunanje oglaševanje – transport in turizem

»Zvoki mesta« (»Sounds of the City«), naročnik: 
železnice Thalys, agencija: Rosapark Pariz, Francija
Spoznajte mesta Amsterdam, København in Bru-
selj preko zvokov. Avtorji so posneli zvoke mesta 
na različnih lokacijah. Če na zemljevidu vtaknete 
slušalke v posamezne dele, lahko mesto slišite.

Tiskani oglasi – korporativni

Naročnik: Harvey Nichols, agencija: Adam&EveDDB

Iščemo zasvojence sloga. Če je pri ločitvi najhujše 
vprašanje, komu bo pripadla tale čudovita obleki-
ca, potem ste primerni za zaposlitev pri nas. Serija 
oglasov za navidezno zaposlovanje.

Različne kategorije

Naročnik: H&M, agencija: Forsman & Bodenfors

Odličen oglas svobode in družbene odgovornosti za 
H&M. Ni važno, kaj oblečete in kakšen je vaš slog, 
pomembno je, da oblačila reciklirate.

Gverila

Naročnik: MSC Cruises, agencija: Leagas Delaney

Kako nastopiti na največjem sejmu križark in plovil? 
Velikanke trobijo in »trobijo«. Ta v slogu skupine 
White Stripes in njihove Seven Nations. Več kot 60 
milijonov ogledov.

 Ȗ Pristop v ožjem izboru Epice
Pristop je edina slovenska agencija, ki 

se je uvrstila v ožji izbor za oglaševalske 
nagrade Epica, in sicer s serijo tiskanih 
oglasov »Težki časi« za Cockto in plaka-
tom »Projekcije realnosti/Čoln«, ki so ga 
zasnovali za Festival migrantskega filma.

 
 

Plakat »Projekcija realnosti«
 
Agencija: Pristop
Naročnik: Slovenska filantropija
Predstavnici naročnika: Anica Mikuš Kos in Len-
ka Vojnovič
Pisec: Drago Mlakar
Oblikovalka in ilustratorka: Martina Kokovnik 
Hakl
Vodja projekta v agenciji: Polona Polak

Serija tiskanih oglasov Cockta »Težki časi« 
(»Hard Times«)

Agencija: Pristop
Naročnik: Atlantic Grupa
Predstavniki naročnika: Ranko Jelaća, Rosana 
Turk in Darja Počič
Kreativni direktor, pisec in oblikovalec: Aljoša 
Bagola
Vodji projekta v agenciji: Jerca Lieber in Barbara 
Drnovšek

MESTO DRŽAVA 2015 2014

1 ZDA 476 290

2 Francija 448 472

3 Velika Britanija 397 367

4 Švedska 242 287

5 Nemčija 187 149

6 Rusija 183 214

7 Turčija 168 N/A

8 Švica 167 163

9 Italija 121 121

10 Norveška 121 110

41 Slovenija 16 3

63 Srbija 8 21

68 Hrvaška 5 0

71 Bosna in 
Hercegovina

1 0

Makedonija 0 2

 Ȗ Pregled prijav po državah


