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konkurencja rośnie, globalizacja idzie do przodu a digitalizacja jest coraz 
bardziej popularna we wszystkich branżach. To tylko niektóre powody, 
dla których przedsiębiorstwa powinny stale zadawać sobie pytanie, w jaki 
sposób spersonalizować interakcję z klientami i jednocześnie korzystnie 
wysyłać relewantne treści. 
Od kilku lat jednym z najważniejszych kanałów komunikacyjnych jest 
e-mail marketing. 
Aby zapewnić Ci przewagę nad Twoimi konkurentami, zebraliśmy 10 
najważniejszych zasad e-mail marketingu. 

Steffen Schebesta
Dyrektor zarządzający Newsletter2Go

Drogi czytelniku,
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Nie bez powodu 93% wszystkich agencji eCommerce stawia na e-mail 
marketing jako efektywny kanał marketingowy i sprzedażowy: z obrotem  
w wysokości 28 € za każde zainwestowane 1 Euro (ROI), e-mail marketing 
jest do 40 razy bardziej efektywny niż marketing na Facebooku i Twitterze 
razem wzięte.

Efektywność e-mail marketingu
Statystyka #01

Wartości procentowe kanałów online marketingowych używanych weCommerce

E-mail marketing

Search engine marketing

Marketing afiliacyjny

Banery i wideo
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Newslettery cieszą się wysoką aprobatą wśród klientów końcowych. 
Formą kontaktu, którą klienci końcowi najchętniej wybierają po wizycie 
na stronie sklepu jest właśnie newsletter (wyraźnie chętniej niż reklamy w 
gazetach, telewizji czy na portalach społecznościowych).

Wybrana przez klientów końcowych
forma kontaktu

Statystyka #02

Wybrane przez klientów końcowych punkty kontaktowe

Sklepy internetowe 93%

Katalogi 61%

Buzz marketing 39%

Reklama telwizyjna 24%

Facebook 13%

Fora, blogi 13%

Czasopisma 35%

Newslettery 71%
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Duża część przedsiębiorstw eCommerce stawia na regularny kontakt 
z klientami poprzez wysyłkę newslettera przynajmniej raz w miesiącu. 
Częstotliwość wysyłania może być z góry ustalona, w zależności od 
oferowanych produktów lub serwisu. 
Wypróbuj!

Częstotliwość wysyłki
Statystyka #03

Przeciętna częstotliwość wysyłki w eCommerce

Codziennie Co 14 dni Nieregularnie

1%

16%
14%

37%

11%

17%

4%
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10 praktycznych wskazówek

Wiele przedsiębiorstw wykorzystuje e-maile do regularnego kontaktu 
ze swoimi klientami. Jednak także w e-mail marketingu można popełnić 
poważne błędy, które mogą zaszkodzić Twojemu przedsiębiorstwu. 
Poniżej znajdziesz przewodnik zawierający 10 praktycznych wskazówek, 
które pomogą Ci prowadzić efektywny e-mail marketing i w pełni 
wykorzystać potencjał Twojego sklepu.
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Certyfikowany program do wysyłania newsletterów - Newsletter2Go 
zapewnia dostarczenie e-maili bezpośrednio do skrzynek odbiorczych 
klientów bez kontroli antyspamowej. 
Jeśli wysyłasz newslettery do krajów niemieckojęzycznych zwróć uwagę 
na certyfikat Certified Senders Alliance, oraz Return Path w przypadku 
wysyłki międzynarodowej. 

Trafienie do skrzynki odbiorczej

Ekomi Gold Siegel

Wskazówka #01

Certified Senders
Alliance

Serwery
w Niemczech

Deutscher
Dialogmarketing
Verband e.V.
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Dobre jakościowo treści wysyłanych e-maili mogą zaginąć w codziennym 
nawale dostarczanych newsletterów. Upewnij się, że Twoje newslettery 
są wystarczająco widoczne. Najlepszym sposobem, aby to osiągnąć jest 
wysyłka e-maila w momencie, gdy odbiorca jest online. 
Polecamy przetestować różne terminy wysyłki mailingów.

 Praktyczna reguła:
• B2B: w dni robocze, najlepiej rano 
• B2C: codziennie, także w weekend lub wieczorem

Zdobycie książki odbiorczej
Wskazówka #02

B2B B2C
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Jeśli Twoje newslettery trafiły do skrzynki odbiorczej i są widoczne, 
musisz zadbać o budzący zaufanie adres nadawcy i interesujący temat 
wiadomości - nie zapomnij, że nieotwarty e-mail to e-mail stracony.

• Nietypowe i kreatywne tematy wiadomości zaciekawią Twoich 
odbiorców

• Czasowe  ograniczenia (np. „Tylko do jutra: …“) motywują odbiorcę 
do natychmiastowej reakcji

• Poprawnie użyte symbole unicode zwrócą uwagę odbiorców i tym 
samym zwiększą współczynnik otwarć 

Optymalizacja wskaźnika otwarć
Wskazówka #03



11

Kreatywnie & nietypowo

Czasowe ograniczenie

Symbol Unicode
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Profesjonalny odbiór Twojego newslettera mogą zaburzyć błędy w 
podglądzie. Aby zapewnić prawidłowe wyświetlenie we wszystkich 
programach poczty elektronicznej, koniecznie przetestuj newsletter 
przed wysyłką. 
Ponadto do Twojej dyspozycji jest ponad 50 szablonów 
zoptymalizowanych newsletterów.

Uniknięcie błędów w podglądzie
Wskazówka #04



13

Podgląd w programie poczty elektronicznej jest ograniczony. 
Zwróć uwagę na to, czy Twój newsletter nie przekracza szerokości 600px. 
W przeciwnym razie odbiorca będzie musiał przewinąć newsletter w 
poziomie, aby zobaczyć całą jego treść. 
Zachęć swoich odbiorców do wyświetlenia załączonych obrazków i do 
wpisania Twojego e-maila do książki adresowej.

Bezpieczne zaprezentowanie treści
Wskazówka #05
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Nie tylko szerokość - także wysokość okna podglądu jest ograniczona. 
Mimo że przewijanie w pionie jest wyraźnie łatwiejsze, najważniejsze 
informacje oraz tzw. "Call to action" (pol. "wezwanie do działania") 
powinny zmieścić się w oknie podglądu („above the fold“). Celem jest 
zachęcenie odbiorców do podjęcia akcji zaraz po otwarciu mailingu.

„Above the fold“
Wskazówka #06
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Korzystaj z optycznie pasujących obrazków i sformatowanych tekstów. 
Kolorowe podkreślenia i wyeksponowane przyciski zachęcą klientów do 
kliknięcia i tym samym pomogą zoptymalizować Twoje wskaźniki Click-
Through-Rate .

Relewantne treści
Wskazówka #07
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Wysyłanie mailingów Lifecycle jest ściśle powiązane z cyklem życia klienta 
i pozwala na wysyłkę relewantnych treści we właściwym czasie i do 
odpowiednich klientów. 
Mailingi Lifecycle przyczynią się do wzrostu znaczenia Twojej marki wśród 
odbiorców oraz efektywności Twoich kampanii. 

Mailingi Lifecycle
Wskazówka #08

Zalety mailingu Lifecycle

87%

71%
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Z mailingów Lifecycle korzysta zaledwie 16% wszystkich e-mail 
marketerów, mimo że zwiększają one efektywność kampanii nawet do 
900%. 

Dalsze wskazówki znajdziesz na stronie: www.newsletter2go.pl

Wykorzystanie mailingu Lifecycle 

Użycie mailingu Lifecycle w eCommerce

16% Tak

71%
Nie

12% Nie wiem

Program
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W związku ze stałym wzrostem korzystania ze smartfonów i tabletów 
wrasta również liczba otwarcia mailingów na urządzeniach mobilnych. 
Już dziś około 50% wysłanych e-maili jest otwierane na urządzeniach 
mobilnych - 95% z nich korzysta z oprogramowania iOS i Android.

Poprawne wyświetlenie e-maila
na urządzeniach przenośnych

Wskazówka #09

Wzrost otwarć na urządzeniach mobilnych 

51%

29%

20%

42%

33%

25%

Mobile Desktop Webmail

2013 2014
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Poprawne wyświetlenie „normalnego“ newslettera na smartfonie zwykle 
nie jest zapewnione. Czytelność zmniejszonych obrazków i tekstów może 
być wówczas znacznie ograniczona.

Problem z wyświetleniem newslettera 
na urządzeniach mobilnych

Najczęstsze problemy z otwarciem newsletterów na urządzeniach mobilnych

NEWS

31%

27%



Dzięki opcji responsywnego designu możesz być pewny, że Twój mailing 
zostanie prawidłowo wyświetlony zarówno na komputerze, jak również 
na smartfonie czy tablecie.
Przykład: newsletter wyświetla się na komputerze w trzech kolumnach, 
na smartfonie wyświetli się jedna kolumna podzielona na trzy części (w 
pionie). Dzięki temu Twój newsletter będzie bardziej czytelny. 

Rozwiązanie: Responsywny design
Wskazówka #09
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Aby Twój e-mail marketing był efektywny, ważne jest, byś stale go 
ulepszał. 
Analizuj powody rezygnacji, buduj segmenty, definiuj cele i korzystaj z 
testów A/B aby porównywać różne warianty Twoich e-maili. 

Testowanie, ocenianie, optymalizowanie
Wskazówka #10

Przykładowa ocena testu /B
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Rozpocznij współpracę z silnym partnerem oferującym efektywne 
oprogramowanie do wysyłania newsletterów:

Tworzenie newsletterów 
Ponad 50 darmowych szablonów w reponsywnym designie

Funkcje eCommerce 
Integracja sklepu internetowego, import produktu do newslettera 
jednym kliknięciem, synchronizacja odbiorców 

Wysyłanie e-maili
Certyfikacja Anti-Spam, mailingi Lifecycle, testy A/B 

Ocena kampanii e-mailowych
Analiza w czasie rzeczywistym, szczegółowe raporty 

Importowanie i zarządzanie odbiorcami
Import jednym kliknięciem, zarządzanie rezygnacjami i odrzuceniami 

O Newsletter2Go



Newsletter2Go 
Marie-Elisabeth-Lüders-Str. 1

10625 Berlin
Niemcy

W razie pytań prosimy o kontakt: 

Kontakt

support@newsletter2go.com

+48 (0) 43 88 81 012

www.newsletter2go.pl



www.newsletter2go.pl

Pobierz ten White paper za darmo: 
www.newsletter2go.pl/whitepaper


