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Streszczenie
W artykule poruszone zosta y najwa niejsze zagadnienia dotycz"ce
problematyki wysy ania masowej korespondencji e-mail. Omówiono aspekty
prawne oraz kwestie techniczne zwi"zane z mass mailingiem, budow" baz
adresowych, przygotowaniem korespondencji oraz dzia aniem filtrów
antyspamowych. Przedstawiono tak e przyk ad wdro enia w biurze podró y
darmowego programu (AnoMail 2007) do obs ugi newsletterów, którego
producentem jest autor niniejszego artyku u.

1. Wprowadzenie
Marketing realizowany drog" elektroniczn" jest obecnie najbardziej
efektywnym i najta0szym sposobem dotarcia do klienta. W zwi"zku z tym spora
cz123 firm dostrzega w nim szans1 rynkow" i stara si1 wykorzysta3 mi1dzy
innymi poczt1 elektroniczn" w swojej dzia alno2ci biznesowej. Szybko23
przekazywania informacji oraz powszechny dost1p do Internetu sprawia i
poczta elektroniczna staje si1 najta0szym sposobem na podtrzymanie relacji z
klientami. Lista adresów e-mail klientów, kontrahentów oraz potencjalnych
partnerów biznesowych, to jedno z aktywów, jakie firma mo e zdoby3
praktycznie nie ponosz"c adnych dodatkowych nak adów finansowych. Dobra
lista e-adresowa, to tak e bezp atne medium reklamowe oraz sposób na budow1
zaufania klientów do w asnej marki. Od jako2ci bazy adresowej niejednokrotnie
mo e zale e3 sukces rynkowy firmy. Coraz wi1cej firm prowadz"cych
dzia alno23 w postaci sklepu internetowego, wirtualnego biura podró y lub
chocia by serwisu informacyjnego chcia aby pozyska3 nowych klientów lub
usprawni3 kontakt z partnerami. Niestety w a2ciciele firm nie do ko0ca wiedz"
jak mo na to osi"gn"3, w krótkim czasie nie ponosz"c zbyt du ych nak adów
finansowych oraz nie u ywaj"c rozbudowanych narz1dzi typu CRM (Consumer
Relationship Management).
Podstawowym a zarazem naj atwiejszym sposobem na powi1kszenie listy
potencjalnych klientów jest uruchomienie na witrynie internetowej newslettera
dzi1ki, któremu klienci sami b1d" zapisywali si1 na list1 mailingow" dotycz"c"
na przyk ad promocji, zmian w ofercie itp. Newsletter "czy w sobie zalety
Internetu (niskie koszty, interaktywno23, mierzalno23) oraz marketingu
bezpo2redniego (efektywno23 i skuteczno23). Newsletter jest narz1dziem, które
obecnie wykorzystywane jest do informowania klientów o nowo2ciach na
stronie internetowej ale tak e do przekazywania ró norakich informacji
pocz"wszy od wiadomo2ci, poprzez sprawozdania a sko0czywszy na ofertach
handlowych. Wbrew pozorom implementacja newslettera na stronie WWW
wcale nie musi by3 skomplikowana i wymaga3 du ej wiedzy technicznej. Tak
naprawd1 potrzebna jest strona internetowa a na niej formularz, po wype nieniu
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którego do w a2ciciela witryny zostanie wys any e-mail z adresem pocztowym
klienta i ewentualnymi preferencjami co do rodzaju informacji, które chce od
nas otrzymywa3. Adresy powinny by3 kolekcjonowane z uwzgl1dnieniem
preferencji klientów (patrz segmentacja rynku).
Maj"c wybran" grup1 odbiorców wystarczy przygotowa3 dla nich
profesjonaln" korespondencj1 napisan" z uwzgl1dnieniem zasad e-mail
marketingu i na koniec rozes a3 j" za pomoc" oprogramowania do mass
mailingu uwzgl1dniaj"c tylko te osoby, które mo e ona zainteresowa3 [1].

2. Bazy adresowe i problematyka spamu
Wiedza o kliencie zgromadzona we w asnej bazie danych ma bardzo du e
znaczenie w biznesie. Dzi1ki niej mo na dotrze3 do wybranej grupy klientów ze
specjalnie dobran" (indywidualn") ofert", która b1dzie trafia a w ich
oczekiwania lub zainteresowania. Baz adresowych nie mo na traktowa3
wy "cznie jako zbiory danych teleadresowych i nie stosowa3 technik
segmentacji klientów. W warunkach rosn"cej konkurencji nale y zmieni3
sposób komunikacji marketingowej z "Wy" na "Ty" i zacz"3 stosowa3
indywidualne podej2cie do konsumenta. Pojedynczy klient stanowi dla firmy
warto23, któr" dzi1ki Internetowi i spersonalizowanej korespondencji mo na w
atwy sposób pomno y3. Zgodnie z powy szym ka da firma powinna budowa3
w asn" baz1 danych, w której b1dzie przechowywa3 nie tylko dane adresowe
klientów ale tak e wiedz1 o konsumencie.
Najlepszym
sposobem
by oby
zastosowania
specjalistycznego
oprogramowania np. do zarz"dzania relacjami z klientami (CRM) lub stworzenie
marketingowej bazy danych dzi1ki, której mo liwe by oby lepsze zrozumienie
klientów, ich potrzeb oraz oczekiwa0 a tym samym dostosowanie strategii
sprzeda y lub promocji pod k"tem okre2lonej grupy klientów. Jednak e dla
ma ych, niejednokrotnie kilku osobowych firmy, które dopiero zaczynaj"
stawia3 pierwsze kroki w Internecie na pocz"tek w zupe no2ci wystarczy
zbudowanie bazy danych w oparciu o adres e-mail klienta i podstawow" wiedz1
o nim. Adres e-mail bez jakichkolwiek informacji o tym do kogo nale y, czym
si1 interesuje w a2ciciel maila oraz jakie s" jego oczekiwania jest bezu yteczny
dla firmy, która chce dzia a3 zgodnie z obowi"zuj"cym prawem.
Najcz1stszym sposobem na pozyskiwanie adresów e-mail potencjalnych
klientów jest udost1pnienie formularza subskrypcji na stronie internetowej
firmy, dzi1ki któremu zainteresowani klienci Pa0stwa ofert" b1d" mogli
zostawi3 swój adres e-mail i ewentualnie swoje imi1 lub nazwisko (rzadziej). Na
rys. 1 przedstawiono przyk adowy formularz, który umo liwia klientowi
podanie swoich preferencji na temat tego jaki mailing z firmy chce otrzymywa3.
Adres klienta po weryfikacji metod" double opt-in (patrz rozdz. 6.8) trafia do
okre2lonej grupy odbiorców, do których w dalszej kolejno2ci kierowana jest
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korespondencja wy "cznie z dziedziny, która interesowa a klienta.

Rys. 1 - Kolekcjonowanie adresów e-mail. Dród o: Opracowane na podstawie [3]

Zgodnie z Ustaw" o 2wiadczeniu us ug drog" elektroniczn" ka da nie
zamówiona informacja s u "ca do po2redniego lub bezpo2redniego promowania
us ug, towarów lub wizerunku firmy (tudzie osoby) jest traktowana jako SPAM
(SPiced hAM - w wolnym t umaczeniu mielonka ale w praktyce wiadomo
mie ). Z punktu widzenia dzia alno2ci e-biznesowej mo na powiedzie3, e
spamem s" wiadomo2ci e-mail zawieraj"ce informacje komercyjne, na których
otrzymywanie odbiorca nie wyrazi zgody! Nie mo emy domniemywa3 zgody a
zw aszcza uwa a3, e je eli na czyjej2 stronie internetowej znajduje si1 adres email to oznacza, e w a2ciciel wyra a zgod1 na przesy anie do niego informacji!
Ogólnie spam mo emy podzieli3 na dwie kategorie:
• UCE - Unsolicited Commercial Email - niechciany komercyjny mail np. list
zach1caj"cy do kupna czego2 lub odwiedzin strony internetowej,
• UBE - Unsolicited Bulk Email - niechciany mail wysy any hurtowo np.
" a0cuszki szcz12cia" lub "promyki nadziei".
Niektórzy internauci uwa aj" nawet, e spamem s" wszystkie wiadomo2ci,
które ich nie interesuj". Wiadomo23 e-mail, w której pytamy potencjalnego
klienta czy chce otrzymywa3 od nas oferty ju sama w sobie jest niezamówion"
korespondencj" i nie powinni2my ich wysy a3. Niemniej jednak jako spam nie
kwalifikuj" si1 listy s u "ce porozumiewaniu si1 lub takie, które nie s u "
osi"gni1ciu efektu handlowego lub innych korzy2ci dla nadawcy wiadomo2ci.
Co wi1cej nie ma mowy o spamie je eli odbiorca poczty elektronicznej wyrazi
zgod1 na otrzymywanie okre2lonych wiadomo2ci np. samodzielnie zapisuj"c si1
do listy mailingowej.
Osoby wysy aj"ce niezamówion" korespondencje oprócz tego, e mog"
podlega3 karze grzywny do 5000 PLN (wykroczenie 2ciganie jest na wniosek
pokrzywdzonego) to nara aj" si1 na utrat1 dobrego wizerunku oraz dodanie na
"czarn" list1" spamerów (czytaj rozdz. 5). Prosz1 pami1ta3, e ustawodawca nie
wy "cza z odpowiedzialno2ci firm, które nie2wiadomie (lub udaj"c, e nie
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wiedzieli) wysy aj" spam, co oznacza, e je eli kupicie Pa0stwo na aukcji
internetowej rzekomo legaln" baz1 adresów e-mail i wy2lecie spam do osób w
niej zgromadzonych to Pa0stwa firma, jako inicjator transmisji mo e zosta3
poci"gni1ta do odpowiedzialno2ci. Co wi1cej sprzedawca bazy amie
postanowienia ustawy o Ochronie danych osobowych a Pa0stwo przechowuj"c
tak" baz1 równie nie2wiadomie amiecie prawo. Dlatego najlepszym sposobem
b1dzie zbieranie adresów e-mail w kontaktach bezpo2rednich ze swoimi
klientami lub za po2rednictwem w asnej strony WWW.
Dodatkowo mo na spróbowa3 powi1kszy3 grono osób zainteresowanych
Pa0stwa ofert" przez stosowanie marketingu wirusowego (Viral marketing),
którego idea polega na tym, e ciekawe informacje przekazywane s" od jednego
klienta do drugiego. W gruncie rzeczy chodzi o to aby dostarczy3 jednemu
(zainteresowanemu) klientowi ciekawy opis np. produktu lub us ugi, w którym
przemycony zostanie przekaz marketingowy. Wszystko musi by3 tak napisane,
aby odbiorca bez adnej namowy przes a materia y dalej do swoich znajomych,
ci z kolei do swoich itd..
W przypadku turystyki mo na przygotowa3 poradnik lub przewodnik po
regionie w formie dokumentu PDF (tzw. e-book) z opisem najwa niejszych
atrakcji turystycznych, legend, zwyczajów, przepisów wizowych itp. Oprócz
podstawowych informacji powinna si1 w takim opracowaniu znaleJ3 informacja
o tym gdzie mo na kupi3 ofert1 (oczywi2cie w naszym biurze) oraz zaproszenie
do zapisania si1 do newslettera, w którym to najciekawsze oferty b1d"
przekazywane bezpo2rednio do skrzynki e-mail zainteresowanego. Takich
przewodników na stronie mo e by3 wiele. Im b1d" bardziej ciekawe tym wi1cej
osób je pobierze i prze2le dalej a tym samym wi1cej osób dowie si1 o naszej
dzia alno2ci. W takim przekazie nie ma mowy o spamie gdy to nie firma
przesy a informacje a klient, który uzna nasz przewodnik za godny polecenia.

3. Pierwsze kroki w marketingu e-mailowym
Pocz"tki s" zawsze trudne i wymagaj" poniesienia pewnych nak adów
finansowych. Mo emy mie3 2wietn" ofert1 ale je eli nikt o niej nie b1dzie
wiedzia to na wiele nam si1 to nie zda. Oprócz reklamy internetowej na
stronach WWW (banner, billboard, skyscraper, box, halfpage itp.) od której
nale y zacz"3, mo na wykupi3 us ug1 e-mailingu do u ytkowników portali
internetowych. W takim przypadku zwracamy si1 do najwi1kszych dostawców
darmowych skrzynek pocztowych o udost1pnienie us ugi e-mailingu.
Precyzujemy grup1 odbiorców (segment rynku) i p acimy za wysy k1 listu do
nich. Portal nie udost1pnia adresów swoich u ytkowników a jedynie przekazuje
na ich skrzynki pocztowe list reklamowy w naszym imieniu. P ac"c za us ug1 emailingu do "zewn1trznej" bazy adresowej otrzymujemy od dostawcy takiej
us ugi ró nego rodzaju raporty pomagaj"ce 2ledzi3 skuteczno23 kampanii
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reklamowej. Zanim jednak zlecimy przygotowanie reklamy e-mailowej to
powinni2my posiada3 profesjonaln" stron1 internetow" na której odwiedzaj"cy
b1d" mogli pozostawi3 swój adres e-mail przez co zaczniemy budowa3 w asn"
baz1 adresow". Przyk adowy koszt jednorazowej kampanii reklamowej (5000
odbiorców, wielko23 listu 35 KB w formacie HTML) wynosi minimalnie 1500
PLN (wg http://reklama.onet.pl, dane z maja 2007 r.) i aby odnie23 sukces
nale y j" stosowa3 na wi1ksz" skal1.
Za ka dym razem nale y sprawdzi3 czy osi"gni1to "dany efekt na przyk ad
czy wzros a ogl"dalno23 strony internetowej firmy lub czy zwi1kszy a si1 ilo23
osób zapisanych do newslettera. W razie konieczno2ci nale y przeanalizowa3
tre23 mailingu i ewentualnie zmodyfikowa3 przekaz lub lepiej dostosowa3 go do
danej grupy odbiorców (poruszane rys. 2). Na koniec nale y powtórzy3 akcj1
mailingow" ca y czas sprawdzaj"c jakie uzyskujemy efekty. Powy szy proces
nale y wykonywa3 cyklicznie gdy w przeciwnym razie nie ma mowy o
skutecznym mailingu.

Rys. 2 - Prawid owy cykl profesjonalnej kampanii mailingowej

Wraz ze wzrostem ilo2ci klientów we w asnej bazie danych mo na pomy2le3
o samodzielnym przeprowadzeniu akcji mailingowej. W zwi"zku z tym b1dzie
potrzebny program do mass mailingu (patrz rozdzia 6). Na rynku
oprogramowania wybór aplikacji okre2lanych mianem mass mailling software
jest bardzo du y. Wybór konkretnego rozwi"zania zale y od bud etu oraz
za o onych celów. Je eli zale y Pa0stwu jedynie na znalezieniu narz1dzia, które
umo liwi wysy k1 spersonalizowanego mailingu (w polu Do: ka dy odbiorca
b1dzie widzia jedynie swoje dane) do ma ych grup odbiorców (kilka tysi1cy
adresów) to koszt zakupu licencji nie powinien przekroczy3 kilkuset z otych.
Ewentualnie mo na skorzysta3 z darmowych programów udost1pnianych na
licencji freeware lub opensource.
Gdyby jednak firma zdecydowa a si1 na prowadzenie profesjonalnych
kampanii mailingowych wraz z mo liwo2ci" 2ledzenia ich skuteczno2ci to nie
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obejdzie si1 bez zakupu systemu e-mail marketingowego udost1pnianego w
modelu ASP (dost1p do systemu realizowany jest przez przegl"dark1
internetow"). Jednak e koszty u ytkowania takich systemów niejednokrotnie
mog" przewy sza3 korzy2ci i z ekonomicznego punktu widzenia b1dzie trzeba
szuka3 innych rozwi"za0. Pami1tajmy jednak, e jedynie takie systemy dadz"
Pa0stwu wysok" funkcjonalno23 oraz mo liwo23 analizy skuteczno2ci kampanii
mailingowej [4].
Maj"c oprogramowanie oraz odpowiednio dobran" baz1 mailingow" w
kolejnym kroku nale y przygotowa3 Polityk% Prywatno ci, która powinna by3
opublikowana na stronie internetowej firmy. Polityka prywatno2ci to dokument,
w którym zamieszcza si1 informacj1 o dzia aniach, które w jakimkolwiek
stopniu mog" narusza3 prywatno23 Pa0stwa klientów lub osób odwiedzaj"cych
Pa0stwa stron1 internetow". W tym dokumencie nale y umie2ci3 informacj1 po
co zbieracie Pa0stwo adresy e-mail ze pomoc" formularza subskrypcji oraz co
si1 z tymi adresami b1dzie dzia o (najwa niejsze aby poda3, e nie b1d"
udost1pniane osobom trzecim). Ponadto powinna by3 zamieszczona informacja
w jaki sposób, klienci mog" zmienia3 swoje dane oraz jak usun"3 adres e-mail z
listy mailingowej. To w jaki sposób zostanie przygotowany powy szy dokument
b1dzie 2wiadczy o o profesjonalizmie Pa0stwa firmy.
Polityka prywatno2ci musi zawiera3 dok adn" nazw1 i adres firmy, numery
rejestracyjne oraz dane kontaktowe. Najwa niejsze aby by a napisana
zrozumia ym j1zykiem dla przeci1tnego internauty. Ponadto na ka dej osobie,
która b1dzie podawa a swój adres e-mail nale y wymusi3 aby zgodzi a si1 z
Polityk& Prywatno ci. Zazwyczaj jest to realizowane tak, e aby zapisa3 si1 na
list1 subskrypcyjn" internauta musi zaznaczy pole wyboru "Zapozna*em si% i
akceptuj% Polityk% Prywatno ci". Od tej pory korespondencja kierowana na
adres pozyskany w ten sposób (patrz weryfikacja adresu metod" double opt-in w
rozdziale 6.8) nie mo e by3 traktowana jako SPAM. Oczywi2cie pod
warunkiem, e b1dziecie Pa0stwo wysy a3 listy o tematyce zbie nej z tym na co
u ytkownik wyrazi zgod1.
Do ka dej korespondencji kierowanej do masowego odbiorcy nale y na
ko0cu listu (np. w stopce) umie2ci3 skrót Polityki Prywatno ci lub przynajmniej
krótk" informacj1 dlaczego list dotar do danego adresata oraz na jakiej stronie
WWW mo e zapozna3 si1 z pe n" tre2ci" Polityki Prywatno ci. Co wi1cej w
ka dym e-mailu musi by3 informacja w jaki sposób mo na zrezygnowa3 z
otrzymywania tego typu korespondencji [4].
Dopiero teraz mo na przyst"pi3 do wysy ania mailingu. Najlepiej aby list by
przygotowany w formacie tekstowym (z punktu widzenia filtrów
antyspamowych) ale niestety w turystyce takie listy nie za bardzo si1 przyj1 y z
racji tego, e obraz mówi wi1cej ni tysi"c s ów i lepiej jest pokaza3
potencjalnemu tury2cie zdj1cie morza oraz pla y o zachodzie s o0ca ni
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opisywa3 jak na miejscu jest pi1knie.
List powinien kreowa3 potrzeb1 nabycia wycieczki do ciep ych krajów i
dlatego wi1kszo23 biur podró y decyduje si1 na wysy k1 mailingu w formacie
HTML. Je eli przygotowujemy list w formacie graficznym to powinien by3 on
jak najprostszy i zawiera3 jak najmniej elementów formatowania. Dlatego nie
zaleca si1 kopiowania do listu tekstów, tabel i innych obiektów z popularnego
edytora tekstu MS Word gdy dodaje on do tre2ci maila wiele znaczników
HTML, które przez filtry antyspamowe mog" list zakwalifikowa3 jako
niechcian" korespondencj1. Najlepiej zleci3 grafikowi przygotowanie szablonu
korespondencji (czyt. rozdz. 6.3), który potem b1dzie uzupe niany tre2ci" przez
pracownika wysy aj"cego mailing.
Temat listu musi przykuwa3 uwag1 odbiorcy i zach1ca3 do przeczytania
korespondencji. Z tym, e nale y unika3 pisania tematu du ymi literami,
u ywania wykrzykników, du ej ilo2ci spacji oraz stosowania s ów takich jak
promocja, oferta, darmo itp.
Bardzo wa ne aby nadawca listu by zawsze jednoznacznie identyfikowany z
firm". W zwi"zku z tym w polu Od: nale y wpisa3 nazw1 firmy lub lepiej imi1 i
nazwisko pracownika, który odpowiedzialny jest za wysy k1 newslettera np. P.
Rusiecki - Katedra Informatyki GWSH. Po ustaleniu danych nadawcy nie nale y
ich zmienia3.
W tre2ci listu nale y unika3 zwrotów "Szanowny u-ytkowniku" lub "Szanowni
Pa.stwo". Zawsze powinno si1 pisa3 list zwracaj"c si1 do osoby w liczbie
pojedynczej. O ile to mo liwe zaleca si1 stosowanie personalizacji. O wiele
lepiej wygl"da zwrot Witaj Janie Kowalski, chocia w przypadku zwyk ego
newslettera z ofert" promocyjn" wi1kszo23 firm rezygnuje z personalizacji i w
polu Do: umieszcza tekst "Odbiorca newslettera" lub "Odbiorca mailingu". To
powinno wystarczy3 w przypadku wysy ek informacyjnych. Natomiast je eli
przesy amy ofert1 to lepiej personalizowa3 tre23 wiadomo2ci dzi1ki temu jest
wi1ksze prawdopodobie0stwo i uzyska si1 zamierzony efekt czyli np. sprzeda .
Pole Do: nigdy nie mo e pozosta3 puste!. Je eli nie ma potrzeby personalizacji
ka dego maila to mo na wysy a3 poczt1 w tzw. paczkach przez co mailing
wysy any jest o wiele szybciej ni w trybie indywidualnej wysy ki (patrz rozdz.
6.5).
W tre2ci listu nie wolno umieszcza3 dodatków ActiveX, plug-inów takich jak
Flash oraz u ywa3 JavaScript/VBScript gdy te wszystkie elementy spowoduj"
i list mo e nie dotrze3 do odbiorcy poniewa zostanie automatycznie
skasowany przez oprogramowanie antywirusowe lub antyspamowe. Kolejn"
rzecz" któr" nale y traktowa3 z rozwag" to umieszczanie zbyt du o elementów
graficznych. Owszem list z elementami graficznymi wygl"da ciekawiej ale
wzrasta jego rozmiar. Im list jest mniejszy tym lepiej. Rozmiar newslettera
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powinien by3 nie wi1kszy ni 50 KB (zalecana wielko23 to 25 KB lub 35 KB
aczkolwiek niektórzy specjali2ci za górn" granic1 podaj" 100 KB). W zwi"zku z
tym nie nale y tak e dodawa3 adnych za "czników do newslettera. Lepszym
rozwi"zaniem jest umieszczenie ich na serwerze a w li2cie wstawienie odwo a0
(linków) do tych plików. Osoby, które rzeczywi2cie b1d" je chcia y pobra3
zrobi" to samodzielnie. Dzi1ki plikom na serwerze dodatkowo mo emy 2ledzi3
ilo23 klikni13 a tym samym obliczy3 wskaJnik CR (ang. Click Rate) a w dalszej
kolejno2ci oszacowa3 skuteczno23 wysy ki [4].
Przygotowuj"c list w formacie HTML nale y unika3 tekstu pisanego
czcionk" mniejsz" ni 8 punktów oraz tekstu w kolorze t a gdy takie metody
stosuj" spamerzy i wi1kszo23 filtrów antyspamowych takich jak SpamAssassin
skasuje nasz" wiadomo23. Nie zaleca si1 tak e u ywania niewidzialnych
obrazów (plik graficzny o rozmiarze 1x1 piksela w kolorze t a) i obiektów typu
web-bugs s u "cych do 2ledzenia przesy ki (dzi1ki którym mo na sprawdzi3
kiedy list zosta odczytany, z jakiego adresu IP itp.).
Poczt1 masow" nale y wys a3 przez serwer SMTP dostawcy poczty, u
którego macie Pa0stwo wykupion" skrzynk1 pocztow". Nigdy do masowej
wysy ki nie zaleca si1 u ywania "otwartych" (Open Relay) serwerów lub
serwerów nale "cych do firm oferuj"cych darmowe skrzynki pocztowe [5]

4. Dwa podej cia do formy wysy%anych tre ci reklamowych
Profesjonalny mailing wyklucza umieszczanie adresów odbiorców w polu
UDW: lub DW. Ka dy z odbiorców korespondencji w polu Do: powinien
zobaczy3 swoje imi1 i nazwisko lub przynajmniej w asny adres e-mail a nie
tekst Undisclosed-Recipient. W zwi"zku z tym u ycie popularnego klienta
poczty jakim jest Outlook firmy Microsoft jest ma o efektywne. Potrzebne
b1dzie co2 wi1cej, czyli program do mass mailingu lub profesjonalny system do
prowadzenia kampanii e-mail marketingowych.
W przypadku wysy ki pojedynczych listów lub nawet mailingu skierowanego
do kilkuset osób, prawdopodobnie nie zastanawiali si1 Pa0stwo nad tym czy z
programu Outlook wysy a3 list z osadzon" grafik" (wszystkie elementy
graficzne dodawane s" do wysy anego listu) czy te mo e wys a3 list w formacie
HTML ale z grafik" pobieran" z serwera (przez co rozmiar listu jest znacznie
mniejszy). W przypadku wysy ania mailingu do wielu tysi1cy odbiorców
wspomniany problem zaczyna by3 istotny. Dla przyk adu wyobraJmy sobie list
z elementami graficznymi wraz z jednym za "cznikiem w formacie dokumentu
MS Word. Rozmiar takiej wiadomo2ci b1dzie wynosi min. 100 KB (30 KB
za "cznik plus 70 KB kod HTML wraz z grafik"). Orednia wielko23 grupy
odbiorców np. w biurze podró y wynosi ok. 1500 adresatów. W zwi"zku z tym
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mno "c rozmiar pojedynczego listu przez ilo23 odbiorców otrzymujemy wynik
150 MB! Tyle danych b1dziemy musieli wys a3 podczas jednej kampanii emailingowej. Je eli pomno ymy t" warto23 przez ilo23 kampanii w miesi"cu np.
8 to oka e si1, e miesi1cznie b1dziemy generowali ruch wychodz"cy na
poziomie 1,2 GB. Nie uwzgl1dniaj"c oczywi2cie zwi1kszonego ruchu
przychodz"cego, zwi"zanego ze zwrotami niedostarczonej korespondencji (patrz
rozdz. 6.7). Mo e si1 okaza3, e przekroczymy limity ustawione na serwerze
pocztowym i b1dziemy musieli p aci3 wi1kszy abonament za korzystanie z
poczty lub nawet administrator serwera na o y na nasze konto limit wysy anych
wiadomo2ci np. 100 na godzin1. Argumentem przemawiaj"cym za wysy aniem
korespondencji z osadzon" grafik" jest fakt, e odbiorca przesy ki b1dzie j"
widzia dok adnie w takiej formie w jakiej zosta a przez nas przygotowana,
przez co zwi1ksza si1 skuteczno23 mailingu.
Alternatywnym sposobem zmniejszenia ilo2ci wysy anych danych jest
stworzenie listu w formacie HTML z elementami graficznymi, które b1d"
pobierane z serwera. Oczywi2cie wcze2niej ca " grafik1 tzn. logo, zdj1cia
produktów itp. umieszcza si1 na serwerze (ftp lub http) firmowym. Potem
korzystaj"c z szablonu HTML tworzy si1 list, który jest o wiele mniejszy od
wersji z osadzon" grafik" z racji tego, e elementy graficzne nie s" do niego
do "czane (por. Rys. 3). Z tym, e po wys aniu takiej korespondencji, odbiorca
korzystaj"cy z popularnych klientów pocztowych takich jak Outlook lub
Thunderbird nie widzi grafiki tylko puste miejsca (patrz poni szy rys.).

Rys. 3 - Przyk ady listu e-mail z elementami graficznymi pobieranymi z serwera

Aby zobaczy3 list w ca ej okaza o2ci u ytkownik musi mie3 po "czenie z
Internetem oraz nacisn"3 odpowiedni przycisk na przyk ad "Kliknij aby pobra
obrazy" i dopiero wtedy grafika jest pobierana z serwera a nast1pnie
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wy2wietlana. Zalet" tego rodzaju wysy ek jest znacznie mniejszy ruch
wychodz"cy generowany na serwerze pocztowym Pa0stwa firmy oraz to, e
odbiorca sam decyduje czy chce zobaczy3 grafik1 czy te nie. Jest to szczególnie
istotne wtedy, gdy Pa0stwa klient odbiera poczt1 "cz"c si1 przez modem (np.
przez tel. komórkowy z GPRS) i mniejszy rozmiar zostanie z pewno2ci" przez
niego doceniony. Je2li adresat nie jest zainteresowany dan" przesy ka to od razu
j" kasuje i nie czeka a obrazy pobior" si1 z Internetu. Prosz1 pami1ta3, e
odebranie listu o rozmiarze 100 KB zajmie u ytkownikowi korzystaj"cemu z
modemu ok. 25 sek. Je eli do listu dodamy kilka za "czników lub du o zdj13 to
mo e si1 okaza3, e "zapchamy" skrzynk1 odbiorcy i w ogóle nie zobaczy tego
co przygotowali2my. Dlatego przed rozpocz1ciem kampanii mailingowej nale y
rozwa y3 w jakiej formie wysy a3 wiadomo2ci i zastanowi3 si1 czy w ogóle
wstawia3 do listu za "czniki czy te umie2ci3 jedynie odno2nik do pliku
znajduj"cego si1 na serwerze. Je2li odbiorc1 zainteresuje to co jest w za "czniku
to kliknie odpowiedni link i pobierze plik.
Wi1kszo23 firm, które w swojej bazie wysy kowej maj" kilka tysi1cy
odbiorców decyduj" si1 na wysy anie mailingu z grafika "doci"gan"" z serwera
pozostawiaj"c odbiorcy decyzje czy chce zobaczy3 obrazki czy te zapozna3 si1
jedynie z tre2ci" w formacie HTML. Jakie rozwi"zanie b1dzie najlepsze dla
Pa0stwa, to pytanie pozostawiam otwarte gdy wszystko zale y od specyfiki
dzia alno2ci oraz od tego co zamierzacie wysy a3 swoim klientom? By3 mo e
nie musicie w ogóle wysy a3 listów w formacie HTML gdy w zupe no2ci
wystarczy forma tekstowa (preferowana przez przedstawicieli bran y IT).

5. Filtry antyspamowe i organizacje do walki ze spamem
Przed rozpocz1ciem jakiejkolwiek kampanii mailingowej skierowanej do
du ej grupy odbiorców nale y u2wiadomi3 sobie jakie mog" by3 konsekwencje
tego je2li przez przypadek wy2lemy niezamówion" korespondencj1 czyli spam.
Nie ma chyba takiego internauty, który mia by pozytywny stosunek do tre2ci
reklamowych wysy anych do niego wbrew jego woli. Dlatego raz jeszcze
chcia bym podkre2li3, e najwa niejszym elementem ka dej akcji mailingowej
jest odpowiedni dobór adresatów, którzy uprzednio powinni wyrazi3 zgod1 na
otrzymywanie mailingu reklamowego oraz dostosowanie go do potrzeb lub
oczekiwa0 odbiorców. W przypadku masowego mailingu bardzo atwo
"zasypa3" u ytkownika, którego adres e-mail znalaz si1 przez przypadek w
naszej bazie, listami które przez niego b1d" traktowane jako spam. Je eli takich
u ytkowników w naszej bazie znajdzie si1 kilku (w praktyce wystarczy dwóch)
to mo e si1 okaza3, e zostaniemy zg oszeni do organizacji walcz"cych ze
spamem jako firma, która rozsy a niezamówion" korespondencj1 i trafimy na
"czarn" list1" czyli nasz adres znajdzie si1 na li2cie Jróde spamu okre2lanej
akronimem RBL.
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RBL (Realtime Block List) to lista adresów IP/domen, z których wysy ano
spam. Dodanie do takiej listy b1dzie mia o dla Pa0stwa firmy du e
konsekwencje, które mog" si1 prze o y3 na wymierne straty finansowe,
poniewa korespondencja wysy ana z Pa0stwa firmy nie b1dzie dociera a nawet
do tych klientów, którzy wyrazili na to zgod1. Serwery pocztowe od razu
skasuj" Pa0stwa e-maile poniewa Wasz adres znajduje si1 na "blokowanej
li2cie". Organizacje takie jak na przyk ad SpamCop (www.spamcop.net) tworz"
listy domen oraz adresów IP (SpamCop Blocking List), z których wysy any jest
spam. Bazy adresów cz1sto zg aszanych automatycznie jako Jród o spamu s"
aktualizowane 24h/dob1, 7 dni w tygodniu i udost1pniane administratorom
serwerów, na których u ytkownicy maj" konta pocztowe. W zwi"zku z tym
je eli firma ABC roze2le SPAM do u ytkowników na serwerze X, to po chwili
korespondencja od tej samej firmy kierowana do u ytkowników serwera Y
zostanie odrzucona poniewa wcze2niej zg oszono adres firmy ABC na list1
spamerów. Na rys. 4 przedstawiono uproszczony schemat blokowania nadawcy,
który znalaz si1 w bazie RBL.

Rys. 4 – Schemat blokowania nadawcy, który zosta zg oszony jako Jród o spamu

W praktyce wygl"da to tak. Je eli trafili Pa0stwo na "czarn" list1" (RBL) to
korespondencja z Pa0stwa firmy nie dotrze do adnego u ytkownika, którego
serwer pocztowy korzysta z "czarnych list". Obecnie walka ze spamem przy
pomocy blokowania korespondencji z adresów znajduj"cych si1 na listach RBL
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jest standardem. Prosz1 zapami1ta3, e bardzo atwo trafi3 na tak" list1 ale eby
póJniej usun"3 swój adres z bazy RBL mog" min"3 tygodnie przez, które nie
b1dziecie mogli komunikowa3 si1 przy pomocy poczty ze swoimi klientami lub
partnerami biznesowymi.
Pod adresem www.nospam-pl.net/rbl.php mo na sprawdzi3 czy nie zostali
Pa0stwo wpisani na któr"2 list1 RBL. W przypadku odnalezienia adresu na
jednej z list nale y skontaktowa3 si1 z Pa0stwa administratorem poczty w celu
uzyskania informacji na temat tego jak usun"3 adres z danej listy.
Oprócz "czarnych list", serwery pocztowe do walki ze spamem u ywaj"
oprogramowanie antyspamowe, które analizuje tre23 listu i na tej podstawie
kwalifikuje e-maila jako spam lub "czyst" wiadomo23". Najbardziej popularnym
programem tego typu jest SpamAssassin (www.spamassassin.org), który jest
instalowany na serwerze pocztowym dostawcy poczty. SpamAssassin analizuje
nag ówki (m.in. pola From:, To:, Subject:) i tre23 listu pod k"tem
charakterystycznych cech spamu. Za wyst1powanie ka dej z cech przyznawane
s" punkty karne w zale no2ci od wagi danej cechy np. 2 punkty za zwrot "Je-eli
nie -ycz& sobie Pa.stwo…". Je eli list uzyska okre2lon" ilo23 punktów na
przyk ad 10, kwalifikowany jest jako spam i od razu zostaje kasowany lub do
tematu wiadomo2ci dodawany jest tekst *** SPAM ***. Dzi1ki temu
u ytkownik w swoim programie pocztowym mo e stworzy3 regu 1 która
umie2ci list z takim tematem w specjalnym folderze np. Elementy usuni%te.
Trzeci" lini" obrony przed spamem s" filtry antyspamowe wbudowane w
programy pocztowe (klienckie) takie jak Outlook 2003/2007 lub Mozilla
Thunderbird. U ytkownik sam ustawia poziom filtrowania korespondencji
przychodz"cej na jego konto i od jego preferencji zale y czy list wysy any od
Pa0stwa zostanie zakwalifikowany jako wiadomo - mie czy te nie. Je eli
b1dziecie Pa0stwo wysy a3 mailing z uwzgl1dnieniem zasad e-mail marketingu i
poszanowaniem prywatno2ci odbiorcy, to z pewno2ci" Pa0stwa adres zostanie
dodany na tzw. "white-list" czyli list1 nadawców, z których korespondencja
nigdy nie jest traktowania jako spam.
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