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Wprowadzenie

Ka(dego dnia skrzynka pocztowa internauty zape)nia si* spor+ ilo ci+
wiadomo ci. Wiele z nich to korespondencja niechciana i traktowana jako
spam, który obok wirusów stanowi zmor* dzisiejszego Internetu. Dlatego
bardzo wa(ne jest, aby stworzy0 tak+ wiadomo 0, która zainteresuje odbiorc* i na wst*pnie nie zostanie potraktowana jako wiadomo - mie .
Przygotowanie profesjonalnie wygl+daj+cego listu e-mail to dopiero po)owa sukcesu i na nic si* nie zda je li b*dzie kierowany "na lepo" bez
uwzgl*dnienia segmentacji rynku.
Najwa(niejszym elementem kampanii mailingowej jest odpowiedni
dobór adresatów korespondencji z uwzgl*dnieniem ich preferencji i zainteresowa$! Dopiero realizacja wysy)ki do takich grup odbiorców, którzy
uprzednio wyrazili na to zgod*, ma sens i pozwoli osi+gn+0 zamierzone
efekty. W)asna lista mailingowa ma bardzo du(e znaczenie w biznesie. To
nie tylko zbiór adresów e-mail ale tak(e pot*(ne narz*dzie w r*kach marketerów, które pozwala na pozyskanie nowych klientów i zapobiega odp)ywowi starych.
Aby rozpocz+0 w)asn+ kampani* mailingow+ nale(y posiada0 profesjonalnie przygotowan+ stron* internetow+, na której odbiorcy przekazu
marketingowego wysy)anego poprzez e-mail b*d+ mogli uzyska0 dodatkowe informacje oraz podj+0 okre lone dzia)anie na przyk)ad kupi0 produkt lub zarezerwowa0 us)ug*.
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Podstawy e-mail marketingu
E-mail marketing to forma marketingu bezpo redniego realizowana
przy pomocy poczty elektronicznej czyli praktycznie ka(da masowa wysy)ka korespondencji kierowana do du(ej grupy odbiorców. Do podstawowych zada$ e-mail marketingu zalicza si* budow* po(+danego wizerunku firmy, tworzenie relacji z klientami a tak(e promocj* oraz sprzeda(.
E-mail marketing obejmuje zarz+dzanie bazami adresów e-mail (list+
mailingow+), przygotowywanie tre ci korespondencji, wysy)anie wiadomo ci e-mail oraz obs)ug* informacji zwrotnych (w tym ledzenie skuteczno ci kampanii mailingowych). Do najwa(niejszych zalet marketingu
e-mailowego zalicza si*:
•

szybki przekaz spersonalizowanej informacji,

•

selektywno 0 przekazu (tzw. targeting),

•

mierzalno 0,

•

wysok+ skuteczno 0 oraz

•

efektywno 0 kosztow+ [EW07].
Najpopularniejszymi narz*dziami e-mail marketingowymi s+ newslet-

tery czyli biuletyny informacyjne rozsy)ane przy pomocy poczty elektronicznej (a dok)adniej oprogramowania do mass mailingu) do wybranej
grupy odbiorców, którzy uprzednio wyrazili na to zgod* wype)niaj+c na
przyk)ad formularz subskrypcji na stronie internetowej firmy (zalecana
metoda weryfikacji adresów to double opt-in). Newsletter daje mo(liwo 0
dopasowania komunikatu do oczekiwa$ adresatów i sprawdza si* wsz*dzie tam, gdzie liczy si* sta)y i regularny kontakt z odbiorcami.
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Z definicji newslettery pierwotnie wykorzystywane by)y do informowania zainteresowanych osób o zmianach na stronie internetowej. Obecnie dzi*ki newsletterom przekazuje si* ró(nego rodzaju informacje, wiadomo ci, sprawozdania, buduje programy lojalno ciowe, prowadzi kampanie promocyjne, wykonuje badania marketingowe oraz prowadzi dzia)ania okre lane mianem public relations.
Odbiorcy, którzy sami zapisali si* na list* subskrypcyjn+ ch*tniej zapoznaj+ si* z przekazywanymi informacjami i s+ bardziej podatni na
przekaz marketingowy. W zwi+zku z tym e-mailing jest najskuteczniejsz+, najta$sz+ i najbardziej efektywn+ form+ reklamy internetowej pod
warunkiem, (e nawi+zuje do koncepcji permission marketingu zgodnie z
któr+ odbiorca komunikatu marketingowego powinien wyrazi0 zgod* na
jego otrzymywanie. W przeciwnym razie e-mail marketing przeradza si*
w niezamawian+ korespondencj* (spam) i mo(e przynie 0 firmie wi*cej
strat ni( korzy ci.
Przedsi*biorstwa cz*sto nie wiadomie wysy)aj+ wiadomo ci do odbiorców, których adresy zosta)y pozyskane w sposób niezgodny z obowi+zuj+cym prawem i dlatego e-mail marketing uto(samiany jest niejednokrotnie z wysy)k+ reklam czyli spamu [RL07].
Podstaw* e-mail marketingu stanowi w)asna baza adresowa, w której
w)a ciciele kont pocztowych wyrazili ch*0 otrzymywania korespondencji
marketingowej z danej firmy. Co wi*cej, okre lili na przyk)ad podczas
wype)niania formularza na stronie WWW co ich interesuje.
Je(eli posiadacie Pa$stwo du(+ baz* adresow+, to niezb*dna b*dzie jej
segmentacja czyli podzielenie grup odbiorców wg okre lonych kryteriów.
Zawarto 0 korespondencji kierowana do takiej bazy adresowej, powinna
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by0 mo(liwie jak najbardziej dopasowana do oczekiwa$ odbiorców z
danego segmentu. Dzi*ki temu ro nie procent akceptacji korespondencji
reklamowej a tym samym wzrasta szansa na osi+gni*cie za)o(onych celów biznesowych. Posiadaj+c w)asn+ baz* adresow+ w )atwy sposób, i co
najwa(niejsze, niskimi nak)adami finansowymi mo(na j+ powi*kszy0
stosuj+c na przyk)ad marketing wirusowy (viral marketing), którego istota
polega na tym, aby odbiorca listu uzna) go za godny polecenia i samodzielnie bez (adnego nakazu przes)a) go dalej do swoich znajomych.
Dzi*ki temu uzyskujemy efekt kuli nie(nej a tym samym powi*kszamy
grono potencjalnych klientów.

Zasady pisania skutecznych tre ci e-marketingowych
Tre 0 e-maila jest bardzo wa(na ale to tylko jeden element skutecznego listu. Najwa(niejszym elementem, który decyduje o tym czy odbiorca
w ogóle przeczyta wiadomo 0 jest informacja o nadawcy przesy)ki, czyli
to co wy wietla si* w polu Od: (From:). Dlatego zaleca si* raz ustali0 na
przyk)ad Jan Kowalski Firma X i nigdy wi*cej nie zmienia0 tego pola.
Pole Od: jednoznacznie musi identyfikowa0 nadawc* maila. Przy
czym za nazwiskiem Jan Kowalski mo(e sta0 sztab ludzi, który b*dzie
zajmowa) si* wysy)aniem newslettera z Pa$stwa firmy a sam Jan Kowalski mo(e by0 koordynatorem lub redaktorem newslettera. Czytelnicy mailingu maj+ wi*ksze zaufanie do osoby ni( do firmy czy nazwy dzia)u
widocznego w danych nadawcy. Mo(liwo 0 )atwego ustalenia osoby odpowiedzialnej na przyk)ad za mailing z Pa$stwa firmy buduje zaufanie
klienta. Warto tak(e stworzy0 imienne konto pocztowe (lub alias) do wy6

sy)ania biuletynu. Zamiast newsletter@panstwafirma.pl lepiej u(ywa0
jan.kowalski@panstwafirma.pl.
Kolejnym istotnym czynnikiem jest pole Do: (To:) czyli g)ówny adresat listu. Niedopuszczalnym zabiegiem w ród niedo wiadczonych marketerów jest umieszczanie adresów wielu odbiorców w polach DW: (gdzie
ka(dy z odbiorców widzi adresy innych) lub UDW: (adresat widzi tekst
Undisclosed-Recipient) ale jest to raczej amatorskie i nieprofesjonalne
podej cie. Ka(dy z odbiorców mailingu chcia)by by0 traktowany indywidualnie i dlatego nale(y personalizowa0 pole Do: wstawiaj+c imi* i nazwisko (ewentualnie nazw* firmy) adresata lub przynajmniej jego adres
e-mail.
Praktycznie wszystkie programy do mass mailingu daj+ takie mo(liwo ci. Nie wolno pola Do: pozostawi0 pustego, gdy( wi*kszo 0 filtrów
antyspamowych usunie tak+ korespondencj*. Ju( lepiej wstawi0 w polu
Do: adres e-mail nadawcy a w polu UDW: adresy czytelników newslettera.
Nast*pnym bardzo wa(nym elementem e-maila, który decyduje o tym
czy list b*dzie przeczytany jest pole Temat (Subject). To od tego co napiszemy w tym w)a nie miejscu b*d+ zale(a)y dalsze losy naszej przesy)ki.
Oko)o pó) sekundy trwa decyzja u(ytkownika, czy przeczyta0 list z okrelonym tytu)em, czy te( go od razu skasowa0. Dlatego temat wiadomo ci
musi by0 napisany krótko i zach*ca0 do przeczytania listu.
Temat jest reklam+ pozosta)ej tre ci maila (odpowiada nag)ówkom w
gazetach) i dlatego powinien budzi0 ciekawo 0, intrygowa0, pokazywa0
korzy ci dla klienta, prowokowa0 do dzia)ania, czy nawet szokowa0! Prosz* jednak pami*ta0, (e musi by0 zwi+zany z tre ci+ listu. Zanim napi7

szemy temat warto postawi0 si* na miejscu klienta i zastanowi0 si*, czy
przygotowany temat sk)ania)by nas do otwarcia przesy)ki. W niektórych
przypadkach mo(na tak(e zastosowa0 personalizacj* ju( w samym temacie ale tylko wtedy, gdy nie b*dzie to brzmia)o sztucznie np: Jan nie musisz oddawa 1% podatku....
Tytu) powinien by0 krótki (maksymalnie 50 znaków) i na samym pocz+tku zawiera0 najwa(niejsze s)owa z racji tego, (e programy pocztowe
standardowo wy wietlaj+ tylko jego pocz+tkowy fragment. Ponadto d)ugie tytu)y wiadcz+ o braku umiej*tno ci sprecyzowania celu przekazu.
Nale(y unika0 stosowania w tytule wykrzykników, du(ej ilo ci spacji
oraz s)ów (to dotyczy tak(e tre ci) takich jak promocja, darmo, okazja,
gdy( wi*kszo 0 filtrów antyspamowych po wykryciu wspomnianych wyrazów od razu kwalifikuje wiadomo 0 jako spam.
Dopiero jak temat oraz analiza danych nadawcy sk)oni czytelnika do
przeczytania reszty wiadomo ci pojawia si* tre 0. Pierwszy akapit listu
jest najwa(niejszy i musi zainteresowa0 odbiorc* przykuwaj+c jego uwag*. Pocz+tkowy akapit powinien by0 jak nag)ówek (news, headline), który wzbudza ciekawo 0 i podobnie jak temat nak)ania do przeczytania dalszej cz* ci listu. To od nag)ówka w 80% zale(y sukces reklamy.
Zanim zaczniecie Pa$stwo przygotowywa0 tre 0 korespondencji znowu trzeba postawi0 si* w roli odbiorcy przesy)ki i odpowiedzie0 sobie na
3 podstawowe pytania. I co z tego? Co mnie to obchodzi oraz co z tego
b*d* mia)? Dopiero odpowiedG na te pytania pozwoli Pa$stwu przygotowa0 perswazyjny mail.
Pisz+c tre 0 wiadomo ci zawsze nale(y kierowa0 j+ do jednej osoby,
tak jakby tylko ona by)a zamierzonym adresatem. Nigdy nie nale(y zwra8

ca0 si* w liczbie mnogiej chyba, (e list kierowany jest na przyk)ad do
Dzia)u Marketingu danej firmy. W li cie powinny znaleG0 si* zwroty Pan,
Pana, Panu lub ewentualnie Ty, Twoje oraz Tobie [MP07]. Ewentualnie
mo(na personalizowa0 tre 0 wstawiaj+c pola personalizacji takie jak Imi.,
Nazwisko, Stanowisko itp. Niektóre programy pozwalaj+ na odmian*
imion i wstawianie ró(nej tre ci w zale(no ci od cech adresata. Dzi*ki
temu zabiegowi niektórzy z odbiorców pomy l+, (e wiadomo 0 zosta)a
wys)ana tylko do nich. Ponadto ilo 0 wej 0 na stron* z listów z spersonalizowan+ tre ci+ wzrasta nawet o 650% [wg HM03] z racji tego, (e odbiorcy do których zwracamy si* po imieniu czuj+ wi*G z nadawc+.
Trzeba wykorzystywa0 tak(e informacje o kliencie, które zebrali Pa$stwo w swojej bazie i na ich podstawie dostosowywa0 tre 0 korespondencji. Je(eli odbiorcami korespondencji maj+ by0 szefowie firm to nale(y
przygotowa0 mailing w takiej postaci, w jakiej chcieliby go otrzyma0.
Informacje powinny by0 podane w przejrzystej formie w sposób prosty
i czytelny. Szeroko 0 wiadomo ci w tym logo (ewentualnie banner reklamowy) nie powinno przekracza0 500 do 600 pikseli, co da gwarancie
i( b*dzie poprawnie odczytana w wi*kszo ci programów pocztowych.
Wiadomo 0 powinna wzbudza0 emocje oddzia)ywuj+ce na ka(dy
zmys). Powinno si* wi*c wyt)umaczy0 dlaczego… odbiorca mia)by co
zrobi0 i jakie osi+gnie z tego korzy ci. Ka(d+ korzy 0 popieramy cechami
produktu lub us)ugi. Nale(y unika0 ogólników a w zamian podaj+c konkretne liczby.
W tre ci mo(na umie ci0 historyjk*, która b*dzie przemyca)a Pa$stwa
przekaz. Warto tak(e powtarza0 najwa(niejsze elementy oferty oraz informacje o tym, co ewentualnie klient mo(e otrzyma0 za darmo. Mo(na
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równie( umie ci0 opini* klientów lub autorytetów w danej dziedzinie,
przytoczy0 wyniki bada$ podnosz+c rang* argumentów, które maj+ przemawia0 na korzy 0 Pa$stwa oferty.
Je(eli chcemy nak)oni0 czytelnika do wykonania jakiej akcji to powinni my otwarcie o tym napisa0 ale informuj+c równocze nie odbiorc* o
tym, co otrzyma w zamian. Najlepiej gdyby by)o to co za darmo np. kupon premiowy lub dost*p do raportu niedost*pnego dla wszystkich. Spece
od marketingu proponuj+ tak(e, aby w mailingu umieszcza0 PostScriptum
a w nim skrót oferty, alternatywne korzy ci lub niezapowiedziane bonusy
czyli to, co ostatecznie przekona niezdecydowanych.
Przy pisaniu perswazyjnych maili stosuje si* te same zasady jak przy
pisaniu ofert z tym, (e list powinien zawiera0 jeden do dwóch ekranów i
by0 jedynie wprowadzeniem do tego co dok)adne czytelnicy mog+ przeczyta0 odwiedzaj+c stron* internetow+ z ofert+.
J*zyk u(yty w przygotowanym tek cie powinien by0 prosty. Im b*dzie
trudniejszy tym mniej osób przeczyta go w ca)o ci a tym samym zmniejszy si* jego skuteczno 0 [MP07].
Przekaz reklamowy przemycany w tre ci listu powinien przeprowadza0 klienta przez model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) czyli
przykuwa0 uwag*, budzi0 zainteresowanie w tym sk)oni0 do uzyskania
pe)niejszych informacji o produkcie i wzbudzi0 ch*0 posiadania go, kreowa0 lub uwypukla0 potrzeby klienta i na koniec zach*ca0 do wykonania
okre lonej akcji np. z)o(enia zamówienia. Jednak(e klient nie wykona
po(+danej przez nas akcji bez zaufania do naszej marki. Zaufanie buduje
si* powoli i nie mo(na od razu nak)ania0 odbiorcy do wykonania okre lonej czynno ci.
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Zanim nast+pi z)o(enie zamówienia czy rezerwacja us)ugi, listy przesy)ane do potencjalnego klienta maj+ go przeprowadzi0 przez poszczególne fazy wzbudzania potrzeby buduj+c dobre relacje z subskrybentami.
Wiadomo ci powinny by0 tak napisane, aby ci+gle zwi*ksza0 u klienta
zaufanie do firmy, a tym samym do jej produktów. Mo(na to osi+gn+0
poprzez umieszczanie w wiadomo ci krótkich informacji o produkcie,
zdj*0, odno ników do strony internetowej z dok)adnym opisem produktu
lub us)ug. Z bada$ przeprowadzony przez Email Labs wynika, (e im wi*cej aktywnych odno ników do stron (ze szczegó)owymi informacjami)
umie cimy w tre ci maila tym lepiej. Ka(dy z linków powinien by0 dobrze oznaczony i odró(nia0 si* od reszty tekstu np. Czytaj wi&cej (stosujemy style pogrubienie i podkre lenie).
Tekst nie mo(e by0 zbyt d)ugi. Raczej zaleca si* przygotowa0 krótkie
akapity z odno nikami do strony, na której czytelnik b*dzie móg) zapozna0 si* z dalszymi informacjami.
Jak wynika z bada$ [SA06] wi*kszo 0 czytelników newsletterów preferuje format HTML dlatego nale(y przygotowa0 szablony korespondencji w edytorze HTML (lub zleci0 grafikowi) a nie na przyk)ad w programie MS Word, gdy( ten ostatni dodaje wiele dodatkowych znaczników,
które wp)ywaj+ na rozmiar listu.
W wiadomo ciach w formacie HTML nie nale(y u(ywa0 j*zyka skryptowego (JavaScript lub VBScript) oraz dodatków ActiveX lub Flash gdy(
wi*kszo 0 programów pocztowych blokuje tak+ zawarto 0 i w ogóle odbiorca nic nie zobaczy.
Obraz mo(e wyrazi0 wi*cej ni( tysi+c s)ów, dlatego warto wstawia0
elementy graficzne do listu z tym, (e zaleca si* umieszcza0 obrazy na
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serwerze internetowym (grafika jest "doci+gana" z serwera) a w li cie
wstawi0 odwo)ania do nich [SA05]. Obrazy osadzone, czyli do)+czone do
tre ci listu niepotrzebnie zwi*kszaj+ jego rozmiar.
Prosz* pami*ta0, (e im mniejsza wielko 0 newslettera tym lepiej.
Standardowa przesy)ka nie powinna by0 wi*ksza ni( 50 KB, gdy( wi*kszy rozmiar newslettera mo(e zmniejszy0 akceptacj* przesy)ek z Pa$stwa
firmy zw)aszcza w ród u(ytkowników )+cz+cych si* z Sieci+ przez modem lub telefon z GPRS.
W newsletterze raczej nie powinno si* umieszcza0 za)+czników, które
wp)ywaj+ na powi*kszenie jego rozmiaru (wag*). Lepszym rozwi+zaniem
jest wstawienie w tre ci listu odno nika do pliku (lub plików), który znajduje si* na serwerze firmowym. Je(eli u(ytkownik b*dzie zainteresowany, to kliknie link i dopiero wtedy pobierze dokument. Ka(dy z odno ników (tzw. URL) powinien mie0 taki sam pocz+tek i zawsze rozpoczyna0
si* od http:// (a adresy e-mail od mailto:). W przypadku, gdy odbiorca
b*dzie mia) zablokowany podgl+d tre ci HTML to i tak odno nik pozostanie aktywny. Je(eli zapomnimy o http:// to we wspomnianym przyk)adzie czytelnik b*dzie musia) skopiowa0 link do przegl+darki WWW, aby
móc przej 0 pod podany adres.
Kontakt z klientami musi by0 regularny i konsekwentny, zawsze tego
samego dnia i o tej samej porze. Systematyczno 0 pozwoli na budowanie
lojalno ci klientów. Najlepszym okresem na wysy)anie korespondencji
jest wtorek lub roda w godzinach od 14 do 15 [HM03]. Listy nie powinny by0 wysy)ane rzadziej ni( raz w miesi+cu, gdy( w przeciwnym razie
subskrybenci listy mailingowej zapomn+ o nas. Cz*stotliwo 0 wysy)ki
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zale(y od specyfiki newslettera a w przypadku biuletynu reklamowego
nie powinna by0 cz*stsza ni( raz w tygodniu (lub nawet rzadziej).
Dopiero po zako$czeniu faz informowania i budowania zaufania mo(na pomy le0 o nak)onieniu (poproszeniu) klienta do dzia)ania np. zakupu,
ca)y czas podkre laj+c co zyska jak zdecyduje si* na podj*cie zamierzonych przez nas akcji.
Ka(dy list powinien posiada0 krótk+ sygnaturk* (zalecane 4 do maksymalnie 8 linii) z imieniem i nazwiskiem nadawcy, jego adresem e-mail
oraz danymi firmy w tym bezpo rednim telefonem do nadawcy.
W stopce listu, oddzielonej np. wykropkowana lini+ nale(y umieszcza0
skrót Polityki prywatno ci lub przynajmniej odno nik internetowy do niej.
Dodatkowo na samym dole powinna znaleG0 si* informacja dlaczego list
dotar) do adresata oraz jak w prosty sposób (zazwyczaj jedno klikni*cie)
wypisa0 si* z listy subskrypcyjnej. W brew pozorom im )atwiej si* wypisa0 tym mniej ludzi rezygnuje. Bezwzgl*dnie nale(y unika0 teksu "Zgodnie z ustaw; o […] Art. 25 […]" gdy( na takie zwroty "wyczulone" s+
programy antyspamowe.

Sposoby realizacji kampanii mailingowych
Je(eli mamy ju( przygotowan+ tre 0 mailingu oraz sprecyzowan+ grup* odbiorców to mo(emy przyst+pi0 do realizacji kampanii mailingowej.
Je li nie posiadamy w)asnej bazy tele-adresowej to pozostaje nam wynaj+0 firm*, która w naszym imieniu wy le mailing do osób, których dane
posiada we w)asnej bazie. I tak na przyk)ad mo(emy wykupi0 mailing do
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danego segmentu u(ytkowników darmowych kont pocztowych w popularnych portalach.
Z)ym rozwi+zaniem jest kupowanie baz adresów e-mail na aukcjach
lub zbieranie ich bezpo rednio ze stron internetowych bez zgody u(ytkowników. Je(eli nie wiemy do kogo nale(y dany adres e-mail, jakie s+
jego preferencje lub zainteresowania to taki adres na niewiele nam si*
przyda. Co wi*cej wysy)aj+c mailing na takie adresy mo(emy wi*cej straci0 ni( zyska0.
Z kolei je(eli posiadamy w)asn+ baz* adresów e-mail naszych klientów
lub potencjalnych klientów to potrzebujemy narz*dzia, które pozwoli
wys)a0 spersonalizowan+ korespondencj* do du(ej grupy odbiorców. Do
profesjonalnej korespondencji nie powinno si* u(ywa0 programu Outlook
i pola UDW (Ukryci odbiorcy korespondencji). Z wyborem oprogramowania do tak zwanego mass mailingu nie powinno by0 wi*kszych problemów. Na rynku dost*pne s+ programy darmowe (na licencji freeware
lub open source), które mo(emy zainstalowa0 we w)asnym komputerze
lub systemy udost*pniane w modelu ASP (Application Service Provider),
do których uzyskujemy dost*p poprzez stron* internetow+ producenta
systemu. Jakie rozwi+zanie wybra0 w konkretnym przypadku zale(y
przede wszystkim od wielko ci bazy adresowej oraz od specyfiki mailingu (wielko 0 przesy)ki, ilo 0 akacji mailingowych itp.).
Koszt zakupu licencji na programu do mass mailingu nie powinien
przekroczy0 kwoty 400 PLN. Z kolei miesi*czny abonament za dost*p do
profesjonalnych systemów e-mail marketingowych udost*pnianych w
modelu ASP nie powinien by0 wi*kszy ni( 200 PLN. Przy czym te ostat-
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nie systemy daj+ nieporównywalnie wi*ksze mo(liwo ci chocia(by w
zakresie ledzenia skuteczno ci kampanii mailingowych.
Mniejsza firma, której wystarczy wysy)ka newslettera do maksymalnie
kilku tysi*cy odbiorców na miesi+c zadowoli si* tanim rozwi+zaniem.
Wi*kszo 0 programów do korespondencji masowej pozwala na:
•

personalizacj* korespondencji (w najprostszym przypadku ka(dy z
odbiorców widzi jedynie swój adres e-mail w polu Do:),

•

wysy)k* wiadomo ci w formatach tekstowym lub HTML,

•

dodawanie za)+czników,

•

obs)ug* (odrzuconej) korespondencji zwrotnej oraz

•

automatyczne zapisywanie si* (lub wypisywanie) do listy subskrypcyjnej bezpo rednio ze strony internetowej firmy.
Bardziej zaawansowane systemy umo(liwiaj+ ledzenie poczyna$ od-

biorców korespondencji. Na przyk)ad wiemy kiedy kto odebra) poczt* i
klikn+) w odno nik znajduj+cy si* w li cie.
Dzi*ki raportom mo(na okre li0 skuteczno 0 kampanii mailingowych.
Stosuje si* do tego cztery podstawowe wskaGniki:
•

CTR (Click Through Ratio) - okre la skuteczno ci listu jako narz*dzia
do generowania ruchu na stronie internetowej,

•

CPC (Cost Per Click) - determinuje ile kosztuje wygenerowanie jednego klikni*cia przez u(ytkownika,

•

CPA (Cost Per Action) - mówi ile kosztowa)o nak)onienie u(ytkownika do wykonania po(+danej akcji oraz

•

CR (Conversion Rate) okre la jaki procent osób które uda)o si* przyci+gn+0 na stron* internetow+ wykona)o po(+dan+ akcj* [RL07].
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Zako(czenie
Ilo 0 e-maili wysy)anych w celach marketingowych wzrasta rocznie o
30% wynika z raportu Direct Marketing Association. G)ówn+ przyczyn+
wzrostu s+ niskie koszty i rosn+ca efektywno 0 tej formy promocji.
Ostatnie dane ujawni)y, i( odsetek odpowiedzi na maile wzrasta i obecnie
kszta)tuje si* na poziomie od 3 do 8% a przy w+skiej segmentacji klientów mo(e by0 znacznie wi*kszy.
Z najnowszych bada$ przeprowadzonych przez firm* SARE wynika,
(e stale ro nie popularno 0 newsletterów, które obecnie subskrybuje ju(
90% ankietowanych. Odnotowano równie( popraw* postrzegania otrzymywanych wiadomo ci, gdy( 75% subskrybentów wyra(a si* o nich pozytywnie. Znacznej zmianie uleg)a tak(e preferowana cz*stotliwo 0
otrzymywania newsletterów. Obecnie blisko 1/3 osób deklaruje ch*0 odbierania mailingu nawet kilka razy w tygodniu pod warunkiem, (e b*dzie
rzeczowy, czytelny oraz w ka(dej chwili (i w prosty sposób) b*dzie mo(na z niego zrezygnowa0. Preferowanym formatem newsletterów dla
wi*kszo ci respondentów (80%) jest format HTML, tylko pracownicy
dzia)ów IT s+ zwolennikami formatu tekstowego. Z raportu wynika tak(e,
(e w prawdzie ponad po)owa przedsi*biorstw nie wykorzystuje jeszcze
poczty elektronicznej w dzia)alno ci promocyjnej ale 65% z nich zamierza wdro(y0 mailing w przysz)o ci, gdy( ju( teraz dostrzega wymierne
korzy ci wynikaj+ce z wykorzystania e-mail marketingu. Firmy najcz*ciej doceniaj+ mo(liwo 0 intensyfikacji kontaktów z klientami, zwi*kszenie liczby odwiedzin strony WWW oraz niskie koszty komunikacji za
pomoc+ korespondencji elektronicznej [SA06].
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W zwi+zku z powy(szym je(eli Pa$stwa firma nie uruchomi)a newslettera na swojej stronie internetowej to najwy(szy czas aby to zrobi0. Na
rynku oprogramowania istnieje du(y wybór programów do tzw. mass
mailingu lub e-mail marketingu dzi*ki którym, b*dzie mo(liwe automatyczne zbieranie adresów e-mail potencjalnych klientów a nast*pnie prowadzenie spersonalizowanej kampanii mailingowej.
Dobra baza adresowa (odpowiednio stargetowana) pozwoli Pa$stwu
budowa0 zaufanie w ród bie(+cych lub przysz)ych klientów a tak(e poprawi0 wizerunek firmy a tym samym zwi*kszy0 przychody.
Zanim jednak zaczniecie wysy)a0 masow+ korespondencj*, zaleca si*
zapoznanie z Ustaw; o ochronie danych osobowych oraz Ustaw; o
wiadczeniu usAug drog; elektroniczn;, gdy( bez lektury powy(szych
artyku)ów nadawca mailingu, nie wiadomie mo(e sta0 si* tzw. spamerem
i trafi0 na list* Gróde) spamu (czytaj RBL - Relay Block List) przez co korespondencja wysy)ana z Pa$stwa firmy od razu b*dzie kasowana przez
oprogramowanie do walki ze spamem i nie dotrze do (adnego odbiorcy.
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