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MARKETING BEZPOŚREDNI to proces
(wymagający używania BAZY DANYCH)
polegający na identyfikowaniu pojedynczych
nabywców, określaniu ich potrzeb i
preferencji, motywowaniu do zakupu i
podtrzymywaniu z nimi relacji przez
zaspokojenie ich indywidualnych potrzeb.



Miejsce promocji w  marketingu mix

Produkt Cena

Reklama Sprzedaż osobista Promocja sprzedaży Public relations

Publicity

Marketing

bezpośredni

Promocja Dystrybucja

Rynek docelowy

interakcyjny system marketingu nastawiony na 
wywołanie odpowiedzi z rynku



Głównym celem działań z zakresu
marketingu bezpośredniego jest:
→ polepszenie wizerunku marki,
→ wzrost sprzedaży,
→ informowanie o zmianach dotyczących
firmy, firmowej strony internetowej,
aktualnych akcji promocyjnych, etc.
→ stworzenie poczucia więzi z odbiorcami
dystrybuowanych informacji.



Wśród najważniejszych cech
marketingu bezpośredniego wymienić
należy:

ukierunkowanie (osoby do których marketing
bezpośredni jest skierowany, są starannie wybrane,
co ogranicza straty i pozwala na stworzenie oferty
najlepiej odpowiadającej oczekiwaniom
potencjalnych klientów),



osobisty charakter (może on uzyskać
charakter osobisty nie tylko poprzez zwracanie się
po nazwisku, ale również poprzez przekazanie
wiedzy o potencjalnym kliencie jako o osobie, np.
„Jako cenionemu klientowi, który już trzy razy
dokonał u nas rezerwacji i zakupu, proponujemy
Pani (Panu) specjalną ofertę...”, ponieważ
większość ludzi jest do pewnego stopnia
egocentryczna, takie sformułowanie może mieć
dużą siłę przekonywania),



zorientowanie na odpowiedź (chodzi o
przesłanie kuponów, kart zwrotnych, zaproszenie
na portal www czy do skorzystania z aplikacji
mobilnych),

szczegółowość (słowo pisane i szata
graficzna pozwalają na przedstawienie dużej
liczby szczegółów, które są niezbędne, aby klienci
zostali przekonani do zakupu),



krótkoplanowość (marketing bezpośredni jest
raczej krótkoterminowy i taktyczny niż
długookresowy; gdyby firma chciała powtórzyć
kilkakrotnie akcję rozsyłania przesyłek pocztowych
skierowanych do potencjalnego klienta, byłoby to
bardzo kosztowne w porównaniu na przykład do
reklamy prasowej),



mierzalność (marketing bezpośredni przynosi
efekty, które mogą być dokładnie zmierzone),

dyskrecja (reklama telewizyjna czy prasowa są
natychmiast zauważone przez konkurencję,
natomiast kampania marketingu bezpośredniego
może zostać albo zauważona przez konkurentów
później lub w ogóle może ona ujść ich uwadze).



MODELE ZASTOSOWANIA MARKETINGU 
BEZPOŚREDNIEGO W PRAKTYCE RYNKOWEJ

model strategiczny pełnozakresowy (model A).
model strategiczny niepełnozakresowy (model B).

model taktyczny selektywny (model C).
model taktyczny masowy (model D).



Wyszczególnienie
Model A

Strategiczny 
pełnozakresowy

Model B
Strategiczny 

niepełnozakresowy

Model C
Taktyczny 

selektywny

Model D
Taktyczny 
masowy

Cele marketingu 
bezpośredniego

Sprzedaż, 
komunikacja, relacje

Sprzedaż, 
komunikacja, relacje

Sprzedaż, 
komunikacja

Sprzedaż, 
komunikacja

Znaczenie 
marketingu 

bezpośredniego w 
działaniach 
rynkowych

Zasadnicze Duże lub średnie Średnie lub małe Małe lub bardzo 
małe

Znaczenie baz 
danych

Zasadnicze – baza 
danych jest 

podstawowym 
elementem całego 

biznesu, 
komunikacji z 
otoczeniem, 

obejmuje szeroki 
zakres informacji o 

klientach

Duże, ale tylko w 
wybranych obszarach 
– baza danych jest 
wykorzystywana 

głównie do 
rejestrowania 
kontaktów z 
wybranymi 

największymi 
klientami, tylko o tych 

klientach jest 
zapisanych w bazie 

wiele informacji

Małe – baza danych 
obejmuje niewiele 

informacji o 
klientach, są to 
głównie dane 

imienno-adresowe, 
czasem uzupełnione 
o inne informacje

Marginalne – baza 
obejmuje wyłącznie 

dane imienno-
adresowe, 

najczęściej usuwane 
po zorganizowaniu 

doraźnej akcji



Wyszczególnienie Model A
Strategiczny 

pełnozakresowy

Model B
Strategiczny 

niepełnozakresowy

Model C
Taktyczny 

selektywny

Model D
Taktyczny 
masowy

Analizy prowadzone 
przy wykorzystaniu 

baz danych

Zaawansowane 
analizy zachowań, 

preferencji 
nabywców, stale 

prowadzone, 
rozbudowane 

modele predykcyjne

Zaawansowane analizy 
zachowań, preferencji 
kluczowych klientów 

firmy

Proste analizy 
służące 

podstawowej 
selekcji adresów do 

danej kampanii

Brak jakichkolwiek 
analiz

Dostosowanie 
narzędzi 

marketingu-mix
(kastomizacja)

Możliwie pełne 
dostosowanie 

produktu, usług 
dodatkowych i 
innych narzędzi 
zwłaszcza do 
najbardziej 

atrakcyjnych 
klientów

Możliwie pełne 
dostosowanie 

produktu, usług 
dodatkowych i innych 

narzędzi do najbardziej 
atrakcyjnych klientów

Indywidualizacja
dystrybucji i/lub 

komunikacji, 
czasem 

dostosowanie usług 
dodatkowych

Brak indywidualizacji 
produktu, minimalne 

dostosowanie 
komunikacji – dane 
imienno-adresowe 

klienta



Narzędzia stosowane w marketingu
bezpośrednim muszą spełniać 3 podstawowe
warunki:

stwarzanie możliwości nawiązania
bezpośredniego kontaktu z klientem;

podanie nabywcy za ich pośrednictwem
wszystkich istotnych dla niego informacji
potrzebnych do podjęcia decyzji;

wskazanie kanałów zwrotnej odpowiedzi i
nadanie komunikacji firmy z nabywcą
interaktywnego charakteru.



Generalnie narzędzia marketingu bezpośredniego 
można podzielić na:

I. narzędzia inicjujące (aktywizujące)

II. narzędzia zindywidualizowane



I. NARZĘDZIA INICJUJĄCE
(AKTYWIZUJĄCE) służą przede wszystkim
identyfikowaniu potencjalnych klientów i
pozyskiwaniu ich danych osobowych.
Pośredniczą w wymianie informacji z szerokim
audytorium i charakteryzują się brakiem personalizacji
przekazu.



II. NARZĘDZIA ZINDYWIDUALIZOWANE
wykorzystują dane osobowe klientów zdobyte za
pośrednictwem narzędzi inicjujących lub zakupione
od firm zewnętrznych i są adresowane do
konkretnych wyselekcjonowanych
odbiorców.



NARZĘDZIA INICJUJĄCE 

(AKTYWIZUJĄCE)

NARZĘDZIA 

ZINDYWIDUALIZOWANE

→ Reklama zwrotnego odzewu

w środkach masowego

przekazu: telewizja, prasa,

radio, outdoor

→ Internet (www, reklama

internetowa, programy

afiliacyjne)

→ Reklama pocztowa

bezadresowa zwrotnego

odzewu

→ Reklama zwrotnego odzewu

na innych nośnikach np. na

ulotkach, opakowaniach

→ Adresowana przesyłka

pocztowa

→ Wysyłka katalogu

→ Telemarketing

→ SMS, MMS

→ Media

zindywidualizowanego kontaktu

w Internecie: e-mail,

newsletter, spersonalizowane

strony www



Jedną ze strategicznych decyzji
podejmowanych przy planowaniu marketingu
bezpośredniego jest wybór odpowiednich
narzędzi komunikacji.

Każde z narzędzi na swój sposób oddziałuje
na odbiorcę, kreuje inny wskaźnik odpowiedzi
zwrotnych i inny koszt.



W celu dokonania oceny poszczególnych
narzędzi marketingu bezpośredniego należy
przeanalizować następujące kryteria:

selektywność audytorium;
siłę wpływu na adresatów;
strukturę komunikatu;
łatwość generowania odpowiedzi zwrotnych;
efektywność.



SELEKTYWNOŚĆ AUDYTORIUM – możliwość
względnie precyzyjnego określenia adresatów, do
których przedsiębiorstwo chce dotrzeć z przekazem.
Audytorium może myć zdefiniowane wąsko lub
szeroko w zależności od rodzaju produktu i potrzeb
kampanii.



→ Wąsko zdefiniowane audytorium może być
adresatem precyzyjnych narzędzi jak e-mail, SMS,
telemarketing czy adresowana przesyłka
bezpośrednia;

→ W przypadku szeroko zdefiniowanego
audytorium zastosowanie znajdują raczej narzędzia
aktywizujące (reklama w magazynach,
przesyłka bezadresowa, inserty, reklama w
serwisach www, telewizji czy prasie).



Kryterium Media aktywizujące Media zindywidualizowane

Względnie 
wysoka 
ocena

Względnie 
niska 
ocena

Względnie 
wysoka ocena

Względnie 
niska 
ocena

Selektywność 
audytorium

+ reklama w 
czasopismach

+ reklama 
pocztowa 

bezadresowa

- reklama 
zewnętrzna

- reklama 
radiowa

+ SMS

+ 
Telemarketing

+ E-mail

+ Adresowana 
wysyłka 

pocztowa



SIŁA WPŁYWU NA ADRESATÓW – można
wyróżnić dwa warianty wpływu jaki wywierają
na odbiorcę komunikatu bezpośredniego:

1. zdolność wyróżniania się poszczególnych
narzędzi z przekazem ze ścisku
komunikacyjnego jaki panuje na rynku,

2. zdolność przyciągnięcia uwagi
potencjalnych odbiorców.



Kryterium Media aktywizujące Media 
zindywidualizowane

Względnie 
wysoka 
ocena

Względn
ie niska 
ocena

Względnie 
wysoka ocena

Względni
e niska 
ocena

Zdolność do 
wyróżnienia się i 

przyciągnięcia 
uwagi odbiorcy

+ reklama w 
czasopismach 

+ inserty

- reklama 
radiowa

+ SMS
+ 

telemarketing

- E-mail 
(spam)



Wydźwięk informacji

racjonalny emocjonalny

Ilość 
informacji

krótkie 
wiadomości

SMS, e-mail, 
telemarketing

RTV, reklama radiowa, 
telemarketing

długie 
wiadomości

Inserty, katalog, 
przesyłka 

bezpośrednia

Przesyłka 
bezpośrednia, 

reklama prasowa

STRUKTURA KOMUNIKATU (ilość przekazanych
informacji i wydźwięk informacji)



Kryterium Media aktywizujące Media 
zindywidualizowane

Względnie 
wysoka 
ocena

Względni
e niska 
ocena

Względnie 
wysoka 
ocena

Względni
e niska 
ocena

Ilość informacji 
jakie można 
zawrzeć w 
przekazie

+ reklama 
WWW

+ reklama w 
czasopismach

+ reklama 
telewizyjna, 
TV shopping 

- reklama 
radiowa

- reklama 
zewnętrzna

+ 
adresowane 

przesyłki 
pocztowe 

- SMS



ŁATWOŚĆ GENEROWANIA ODPOWIEDZI
ZWROTNYCH – wysiłek jaki odbiorca musi włożyć,
aby udzielić odpowiedzi zwrotnej.

Praktycy mawiają: Time kills response [„Czas
zabija odpowiedź”], co oznacza im dłuższy czas
mija od odbioru komunikatu bezpośredniego do
momentu podjęcia decyzji o wygenerowaniu
odpowiedzi zwrotnej tym wskaźnik odpowiedzi
jest mniejszy. Najlepszym narzędziem jest
instrument umożliwiający wygenerowanie przez
odbiorcę odpowiedzi zwrotnej najszybciej i najłatwiej
jak to tylko możliwe. W tym wymiarze można
pozytywnie wyróżnić: SMS, telemarketing i e-mail.



Kryterium Media aktywizujące Media zindywidualizowane

Względnie 
wysoka 
ocena

Względnie 
niska 
ocena

Względnie 
wysoka ocena

Względni
e niska 
ocena

Łatwość 
generowania 
odpowiedzi 

zwrotnej  

+ reklama 
WWW 

+ 
Telemarketing

+ SMS
+ E-mail



EFEKTYWNOŚĆ – relacja uzyskanych
rezultatów do wielkości ponoszonych
nakładów, np. koszt dotarcia do 1000 odbiorców
przekazu, koszt zdobycia adresów 1000 klientów,
koszt pozyskania zamówienia od pojedynczego
klienta, etc.

Najbardziej pożądany jest oczywiście
najwyższy wskaźnik odpowiedzi zwrotnych
przy jak najniższym koszcie. Bardzo trudno
jest wskazać najbardziej efektywne narzędzia
akwizycyjne i zindywidualizowane. Zależy to
bowiem od specyfiki rynku, nabywców i produktu.



Kryterium Media aktywizujące Media 
zindywidualizowane

Względnie 
wysoka 
ocena

Względni
e niska 
ocena

Względnie 
wysoka 
ocena

Względnie 
niska ocena

Efektywność + reklama 
WWW

+ reklama w 
czasopismach

+ reklama na 
ulotkach

- reklama 
radiowa

+ SMS

+ E-mail

- adresowane 
przesyłki 
pocztowe



+ efektywne medium komunikacyjne, jak i
kanał dystrybucji;

+ możliwość personalizacji przekazu i
dostosowania do oczekiwań odbiorców,

+ powszechność poczty elektronicznej,

+ możliwość przekazu multimedialnego,

Zalety e-mailingu:



+ szybkość komunikacji,

+ prostą obsługę, którą umożliwia współczesne
oprogramowanie dysponujące takimi funkcjami jak
wysyłanie i odbieranie poczty, definiowanie listy
adresatów, porządkowanie poczty, itp.,
natychmiastowe i proste sprzężenie zwrotne,

+ niski koszt przesyłki,

Zalety e-mailingu:



+ możliwość uzyskania potwierdzeń
otrzymania danej przesyłki przez adresata,

+ łatwość prowadzenia korespondencji
seryjnej i automatycznej,

+ skuteczność przekazu marketingowego (pod
warunkiem, że nie jest to poczta niechciana, a klienci
wyrazili wcześniej zgodę na jej otrzymywanie (tzw.
permission based e-mail)).

Zalety e-mailingu:



Największą rolę w marketingu bezpośrednim
odgrywają tzw. MEDIA INTERAKTYWNE (direct
mail - bezpośrednie przesyłki pocztowe,
Internet, telefon), które pozwalają
bezpośrednio komunikować się z klientem,
czynić to na bieżąco i sukcesywnie, stanowią zatem
ważną metodę kreowania relacji z klientem.



MEDIA INTERAKTYWNE:

A. BEZPOŚREDNIE PRZESYŁKI POCZTOWE
(direct mail)

B. TELEMARKETING

C. INTERNETOWE KOMUNIKATY HANDLOWE 
(mailing, newsletter)



AD. C. INTERNETOWE KOMUNIKATY 
HANDLOWE

Główne narzędzia umożliwiające firmom
indywidualną komunikację z wykorzystaniem Internetu
to:

poczta elektroniczna (direct e-mail, mailing),
newsletters (elektroniczny biuletyn),



DIRECT E-MAIL (MAILINGIEM),
obejmuje teksty promocyjne rozsyłane przy pomocy
poczty elektronicznej. Ten model przekazu
reklamowego jest internetowym odpowiednikiem
direct mail, który od bezpośrednich przesyłek
pocztowych różni się przede wszystkim brakiem
konieczności ponoszenia przez
przedsiębiorstwo opłat pocztowych oraz
możliwością natychmiastowej interakcji ze
strony klienta. Przesyłana w ten sposób
informacja jest aktualna, gdyż list dochodzi do
adresata w ciągu kilku minut.



Poprawnie skonstruowana marketingowa baza
adresów mail’owych pozwala firmom na wysłanie
wybranym klientom:
➢ elektronicznych katalogów, folderów oraz broszur,
➢ życzeń,
➢ informowanie ich o ważnych dla firmy
wydarzeniach,
➢ przesyłanie zaproszeń oraz informacji o trwających
promocjach lub konkursach (głównie tych
krótkoterminowych, trwających 2 - 3 dni).



Dzięki poczcie elektronicznej możliwe staje
się otrzymanie informacji zwrotnej od
klienta. Sam klient może w łatwiejszy niż
dotychczas sposób zwrócić się także z
problemem lub zapytaniem ofertowym do
firmy (sprzężenie zwrotne). Informacje od klienta
mogą dotyczyć zarówno oferty, wyglądu oraz
zawartości stron WWW, jak i obsługi z jaką
spotykają się klienci w tradycyjnych punktach
obsługi.



Rys. Przykład treści jakie znaleźć mogą się w 
wiadomości direct e-mail wysyłanej przez 

przedsiębiorstwo do swoich klientów

Źródło: Wiadomość direct e-mail otrzymana od hotelu Gołębiewski 



Rys. Przykład treści jakie znaleźć mogą się w 
wiadomości direct e-mail wysyłanej przez 

przedsiębiorstwo do swoich klientów

Źródło: Wiadomość direct e-mail otrzymana od 
biura podróży Ecco Holiday 



Rys. Przykład treści jakie znaleźć mogą się w 
wiadomości direct e-mail wysyłanej przez 

przedsiębiorstwo do swoich klientów

Źródło: Wiadomość direct e-mail otrzymana od 
biura podróży Ecco Holiday 



Rys. Przykład treści jakie znaleźć mogą się w 
wiadomości direct e-mail wysyłanej przez 

przedsiębiorstwo do swoich klientów

Źródło: Wiadomość direct e-mail otrzymana od 
biura podróży Neckermann Polska 



Rys. Przykład treści jakie znaleźć mogą się w 
wiadomości direct e-mail wysyłanej przez 

przedsiębiorstwo do swoich klientów



Mailing z życzeniami świątecznymi rozsyłany do 
klientów przez internetowe biuro podróży



Do komunikatów wysyłanych drogą
internetową możliwe jest załączenie zdjęć,
filmów czy prezentacji multimedialnych, które
to nadają odpowiednią estetykę wysyłanej
informacji.

Docelowym modelem jest
spersonalizowany mailing html’owy o wysokim
poziomie grafiki i interaktywności, wzbogacony
nawet o elementy muzyczne, w którym
personalizacja oznacza nie tylko powitanie
użytkownika z imienia czy nazwiska, ale przede
wszystkim dostarczanie mu informacji
dopasowanych do jego potrzeb i oczekiwań.



Dobre praktyki
kampanii e-mailingowej

na przykładzie kampanii
„Dzień kobiet w TRIADZIE”



Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi
przez Direct Marketing Association:

1 złotówka zainwestowana w direct e-

mail marketing potrafi zamienić się średnio w 

46 zł w sprzedaży. 



Case study – dobre praktyki kampanii e-
mailingowej

Jak zamienić 1 zł w 3796 zł sprzedaży?

Takie zwielokrotnienie wyniku udało się 
osiągnąć w kampanii „Dzień kobiet w 

Triadzie” 



„Dzień kobiet w Triadzie”

Big idea - pomysł był prosty –
wykorzystanie e-mail marketingu i posiadanej
bazy danych biura podróży Triada, aby
skierować uwagę potencjalnych nabywców
na konkretne oferty. Dodano też
„marchewkę”, czyli prezent w przypadku

zakupu.





W wybranych
biurach Triady w niedzielę
7 marca przy zakupie
wybranych wycieczek
kobiety otrzymywały
kosze z prezentami.



Imienny kupon promocyjny



Jeżeli dana osoba zgłosiła się do biura z
wydrukowanym kuponem promocyjnym
(przesłanym e-mailem), dostawała dodatkowo
pendrive z logotypem touroperatora.



Rezultatem tej kampanii było:

otwarcie ponad 70% wysłanych e-maili;

15% wskaźnik kliknięć (CTR) (dwa i pół
raza lepszy niż średnia dla tego typu akcji w
Polsce (Raport Internet IAB Polska);

każda zainwestowana 1 złotówka
zaowocowała rzeczywistą sprzedażą w

wysokości 3796 zł.



ARTYKUŁ 
DO DOCZYTANIA

JAK INTERNAUTA 
PATRZY NA E-MAIL 

REKLAMOWY?



„JAK INTERNAUTA PATRZY NA E-
MAIL REKLAMOWY?” 

BADANIA EYETRACKINGOWE
polegające na śledzeniu ruchu gałek
ocznych odbiorców e-maili
umożliwiają sprawdzenie, które
elementy wiadomości reklamowych
najbardziej przyciągają uwagę
oglądających je osób.



Twarze i postacie

http://www.marketing-news.pl/photos/upd/110405154453_twarze_large.jpg


Potęga liczb

http://www.marketing-news.pl/photos/upd/110405154640_liczby_large.jpg


Magia obłości

http://www.marketing-news.pl/photos/upd/110405154602_przycisk_large.jpg


No logo

http://www.marketing-news.pl/photos/upd/110405154339_Nokia_large.jpg


Konstruując mailing, warto zastosować
następujące zabiegi:
- umieścić słowo kluczowe w pierwszym
zdaniu,
- wprowadzać duże i wyraźne liczby,
- stosować zdjęcia twarzy, aby odpowiednio
kierować uwagę użytkowników,
- przyciski powinny być duże i zaokrąglone,
- logo powinno znajdować się w lewym
górnym rogu strony.



PROJEKTOWANIE MAILINGU NA 
PRZYKŁADZIE BIURA PODRÓŻY TUI

Poniżej jeden z przykładów mailingu wysyłanego
przez biuro podróży TUI. Szablonów wiadomości
wykorzystywanych przez tego organizatora jest
kilka, a cechą wspólną każdego z nich jest świetna
czytelność, zachowanie wszystkich istotnych
zasad dobrego mailingu nastawionego na
sprzedaż.





Elementy, które powinny znaleźć 
się w każdym mailingu to:  

1. Wyróżniający się tytuł wiadomości „Last Minute już
od 997 zł – sprawdź!”– każde słowo w tytule jest
odpowiednio dobrane, przez co już po tytule wiadomości
wiadomo czego się spodziewać, atrakcyjna cena oraz tzw.
call to action, które mobilizuje do otwarcia listu.

Opis tytułu i nadawcy to dwa najważniejsze
elementy, które decydują, że potencjalny klient zwróci
uwagę na tego maila (mając w skrzynce
najprawdopodobniej kilkanaście lub kilkadziesiąt innych) i
zainteresuje się taką wiadomością;



2. Nagłówek (header) – wiadomości e-mail mogą być
otwierane w różnych programach pocztowych, jak również
na różnych przeglądarkach (a każda z nich występuje w
różnych wersjach), co więcej coraz częściej także na
urządzeniach mobilnych (smartphone, tablet) stąd mogą
pojawić się problemy z jego prawidłowym wyświetleniem –
link umieszczony na samej górze wiadomości pozwala
otworzyć e-maila w oknie przeglądarki, podobnie jak
zwykłą stronę WWW lub folder biura podróży;

3. pierwsze okno – omawiany przypadek wiadomości od TUI
jest przykładem dłuższej wiadomości, stąd należało
właściwie rozplanować informacje jakie organizator
chciał przekazać – w widoku głównym (tym, który
użytkownik widzi bez przewijania strony) umieszczono
kluczowy komunikat marketingowy – doskonale
widoczny i krótki;

Elementy, które powinny znaleźć 
się w każdym mailingu to:  



4. tuż pod głównym przekazem zamieszczone zostały
konkretne oferty, świetnie podzielone wg typów
potencjalnych klientów (segmentacja) – każda pozycja
zawiera kluczowe elementy oferty turystycznej, czytelną
cenę oraz wezwanie do działania - "Zobacz". Oprócz
trzech głównych ofert znajduje się lista różnych destynacji;

5. po części zasadniczej, TUI prezentuje kolejne typy ofert
turystycznych, zachowując sposób prezentacji kluczowych
informacji, dzięki zmianie kolorystyki część uzupełniająca
wyróżnia się od części głównej, nie tracąc na atrakcyjności
przekazu – zatem ta część również ma szansę
zaangażować użytkownika i zmotywować do
konkretnego działania;

Elementy, które powinny znaleźć 
się w każdym mailingu to:  





zwieńczeniem tej wiadomości stanowi zachęta do
rezerwacji online (co jest spójne z innymi działaniami TUI
w tym zakresie) oraz inne możliwości rezerwacji oferty TUI

Elementy, które powinny znaleźć 
się w każdym mailingu to:  

6. stopka – mailing zamyka stopka identyfikująca nadawcę oraz

umożliwiająca wypisanie się z listy subskrybentów (co jest zgodne

z polityką permission marketing)



7. landing page – po kliknięciu w dowolny link prezentowany w

wiadomości, zainteresowany kierowany jest do odpowiednio

przygotowanej strony z ofertą, w którą „kliknął”. Oczywiście strony

zawierają wszystkie niezbędne informacje i umożliwiają zakup

online. Hasła reklamowe, kolorystyka oraz to, co jest chyba

najważniejsze – cena na stronie WWW, są spójne z tymi

prezentowanymi w treści maila.

Elementy, które powinny znaleźć 
się w każdym mailingu to:  



NEWSLETTER jest ELEKTRONICZNYM
BIULETYNEM informacyjny rozsyłanym do
grupy zarejestrowanych subskrybentów.

Odwiedzający serwis internetowy
przedsiębiorstwa klient, wypełniając specjalny
interaktywny formularz umieszczony na jednej ze
stron, podaje (oprócz szeregu innych danych
przydatnych w działaniach marketingowych) swój
adres e-mail, na który co pewien, określony czas
(tydzień, miesiąc), będzie mu przesyłany biuletyn.



Newsletter powinien być rozsyłany na
zasadzie opt - in, czyli wymagającej zgody
odbiorcy lub nawet double opt - in, w przypadku
której użytkownik musi nie tylko się zarejestrować,
ale później po otrzymaniu pierwszego numeru
newsletter musi potwierdzić chęć jego subskrypcji.





Rys. Przykładowy newsletter rozsyłany na 
zasadzie opt-in



Przedsiębiorstwo może wykorzystać
newsletter w celu:

utrzymania regularnych stosunków z
klientami,

personalizowania komunikacji z klientami,
generowania większej liczby odwiedzin

strony www,
zwiększenia poziomu sprzedaży

realizowanej on-line,



kreowania wizerunku firmy jako
eksperta w danej dziedzinie,

informowania o zmianach na firmowej
stronie internetowej,

dostarczania odbiorcom treści reklamowych
łatwych do dalszego przekazania (np.
znajomym).
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Zaangażowanie odbiorcy w komunikację to jedno z
głównych wyzwań, jakie stoi przed marketerami stosującymi
e-mail marketing. Mimo że zwiększają się możliwości
tworzenia efektownych wiadomości elektronicznych –
proporcjonalnie do nich rosną także oczekiwania
subskrybentów, którzy narzekają na nadmiar wiadomości w
swoich skrzynkach odbiorczych.

Planując zatem treść i kreację newslettera, należy
pamiętać, że zanim odbiorca w pełni zapozna się z treścią
wiadomości i wykona zamierzone działanie, musi przejść
przez kilka etapów. To jednocześnie pięć obszarów, na które
warto zwrócić uwagę przy tworzeniu newslettera.



5 KLUCZOWYCH ELEMENTÓW 
SKUTECZNEGO NEWSLETTERA



5 KLUCZOWYCH ELEMENTÓW 
SKUTECZNEGO NEWSLETTERA

Pierwszy etap – temat wiadomości i pole
nadawcy

Gdy wiadomość trafia do skrzynki odbiorczej, decyzję o
jej otwarciu subskrybent będzie podejmował, sprawdzając,
kto jest nadawcą e-maila oraz jaki jest jego temat. Jest to
etap decydujący o dalszym sukcesie komunikatu –
informacje umieszczone w tych dwóch polach przesądzą o
tym, czy odbiorca zechce otworzyć wiadomość.

Temat powinien zawierać ok. 6–8 słów zawierających
nazwę firmy lub produktu plus chwytliwe przedstawienie
zawartości e-maila. Warto pamiętać, że nazwa firmy lub
produktu podnosi wiarygodność i atrakcyjność newslettera.
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Według raportu Jupiter Research, umieszczenie nazwy
firmy w tytule wiadomości zwiększa wskaźnik otwarć z 32% do
60%.

Odbiorcy są zazwyczaj wyczuleni na wiadomości od
osób, których nie znają, dlatego tak ważny jest odpowiedni adres
e-mail umieszczony w polu nadawcy. Najlepiej, jeśli będzie on
zawierał nazwę firmy (nadawcy) lub produktu, którego dotyczy
wiadomość.
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Drugi etap – preheader

Po podjęciu decyzji o otworzeniu newslettera odbiorca
przechodzi do etapu drugiego – preheadera. Jest to sekcja
tekstowa znajdująca się w górnej jego części.

Niestety, ten element wiadomości jest często niedoceniany
przez marketerów, tymczasem jego funkcjonalność może okazać
się bezcenna. Jest to bowiem tekstowa sekcja newslettera, której
nie dotyka problem zablokowania czy niepoprawnego wyświetlenia
grafik w urządzeniach mobilnych, jak smartphone czy tablet. Treść
preheadera jest stricte funkcjonalna i może pomóc w osiągnięciu
większego wskaźnika dostarczalności oraz odbioru wiadomości
przez subskrybenta.
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Wprawdzie nie ma określonej zasady dotyczącej tego,
jakie informacje powinny znaleźć się w preheaderze, jednak
zdecydowanie najbardziej funkcjonalny będzie link umożliwiający
otwarcie newslettera w karcie przeglądarki. Umożliwi on
obejrzenie wiadomości ze wszystkimi grafikami, w razie gdyby
wystąpiły problemy z renderowaniem treści w skrzynce odbiorczej
klienta pocztowego.



Analogicznie – jako że wiadomości coraz częściej
przeglądane są w urządzeniach mobilnych – w preheaderze
powinien znaleźć się również link do wygenerowania tzw.
lekkiej wersji kreacji, dostosowanej właśnie do
smartphone’ów czy tabletów. Nie zawiera ona animowanych
GIF-ów, dużych grafik itp., dzięki czemu odbiorca może bez
problemu zapoznać się z jej treścią.
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Poza tym w preheaderze można umieścić:
- zwięzłą informację sugerującą dodanie adresu nadawcy do książki
adresowej, aby kolejne wiadomości były umieszczane w folderach
odbiorczych, a nie folderach spam;
- link do wypisu z listy mailingowej – jedna z podstawowych
dobrych praktyk e-mail marketingu mówi, że nie warto
zatrzymywać odbiorcy na liście mailingowej wbrew jego woli;
- możliwość przesłania wiadomości do znajomego – może to
poszerzyć grono odbiorców wiadomości, a nawet pomóc we
wzbogacaniu listy mailingowej o nowe adresy;
- krótki tekst opisujący zawartość całej wiadomości (może to być
dopełnienie tematu newslettera) – będzie on dobrą zachętą dla
odbiorcy do zapoznania się z całą treścią wiadomości.
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Trzeci etap – header

Gdy odbiorca przejrzy już zawartość preheadera i
pobierze z serwera obrazy wiadomości, otwiera się przed nim
kolejny etap drogi przed poznaniem głównej treści – header. Ta
część kreacji nazywana jest „above the fold” (ponad linią). Jest to
przestrzeń o wysokości 400–450 pikseli – widoczna jeszcze w
oknie podglądu skrzynki odbiorczej bez konieczności przewijania
newslettera.

Oznacza to, że subskrybent zobaczy ją od razu po
wyświetleniu wiadomości. Treść headera musi więc na tyle
zaangażować odbiorcę, by zechciał on przewinąć wiadomość w
celu zapoznania się z dalszą jej zawartością. Ważne, aby header w
klarowny sposób przekazywał informacje o nadawcy, celu i
przeznaczeniu wiadomości (transakcyjny, eventowy czy
promocyjny).
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Do podstawowych elementów, jakie mogą znaleźć się w
headerze, należy z pewnością logo nadawcy – obowiązkowo
opisane tekstem alternatywnym, który da odbiorcy podpowiedź co
do kontaktującej się z nim marki, zanim jeszcze zdecyduje się on
wyświetlić obrazy.

Ponadto nieodzownymi elementami tej części wiadomości
są: przycisk wzywający do działania (call to action) z komunikatem
dostosowanym do celu e-maila oraz linki umożliwiające odbiorcy
podzielenie się wiadomością z szerszym gronem osób na
najpopularniejszych portalach społecznościowych.
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Wartościowym uzupełnieniem treści headera będzie
pasek nawigacji, który pogrupuje produkty oferowane na
stronie internetowej nadawcy w odpowiednie kategorie i
pozwoli subskrybentowi przejść od razu do segmentu, który go
interesuje, bez konieczności przeglądania całej kreacji.

Oczywiście nie wszystkie wymienione wyżej elementy
muszą koniecznie znaleźć się w każdym headerze. Planując
header, warto mieć na względzie przejrzystość i klarowność
zawartych w nim treści. Przeładowany i nieczytelny – nie będzie
spełniał swojej funkcji.
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Czwarty etap – treść

Jeżeli header wiadomości przykuł uwagę odbiorcy, to
zapewne będzie on chciał zapoznać się z główną i najważniejszą
jej zawartością, przejdzie zatem do czwartego etapu, czyli
właśnie zasadniczej treści. Teraz należy już tylko zadbać o to, aby
cel wiadomości został osiągnięty: by wzrósł czynnik konwersji,
czyli aby odbiorca został klientem.

Tworząc treść wiadomości, należy pamiętać o tym, że
newsletter nie jest docelowym miejscem, do którego chcemy
odesłać odbiorcę, lecz środkiem na drodze do celu. E-mail ma za
zadanie zainteresować potencjalnego klienta ofertą na tyle, aby
zechciał on przejść na stronę internetową nadawcy.
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Nie trzeba więc starać się zmieścić w wiadomości pełnej
oferty. Lepiej ograniczyć ją do zintensyfikowanego przekazu,
który będzie podkreślać najważniejsze punkty. Treść powinna
współgrać z wyraźnie wyodrębnionym przyciskiem wzywającym
do działania. Te dwa elementy powinny współbrzmieć ze sobą na
tyle, by odbiorca intuicyjnie wiedział, co ma dalej zrobić.

Warto zadbać o to, aby cała treść wyświetlała się w oknie
w sposób niezmuszający odbiorcy do przewijania kreacji w dół
lub, co gorsza, w bok. Podczas kodowania kreacji HTML nie
powinno się zatem przekraczać szerokości 600 pikseli. Jest to
charakterystyczna wartość dla większości okien podglądu w
najpopularniejszych klientach pocztowych. Dzięki zachowaniu tej
zasady odbiorca będzie mógł objąć treść jednym spojrzeniem.
Łatwiej też wykona zamierzone przez nadawcę działanie.
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Piąty etap – stopka wiadomości

Odbiorca dotarł już do najważniejszej części wiadomości,
można by więc pomyśleć, że stopka jest zbędna i nie trzeba
przykładać do tego elementu zbyt dużej wagi. Nic bardziej
mylnego.

Stopka wiadomości zawiera kompletne dane dotyczące
oferty oraz tożsamości nadawcy komunikatu. Dobrze
wykorzystana, pozwala budować wiarygodność nadawcy.
Odbiorca będzie mógł w łatwy sposób odróżnić nadawcę
godnego zaufania od spamerów czy podmiotów o wątpliwej
reputacji.
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Ponadto, planując kreację newslettera, warto postawić
się w roli subskrybenta i prześledzić opisane wyżej etapy. Może
to pomóc w lepszym zrozumieniu działań i motywów, którymi
kieruje się odbiorca, przeglądając wiadomości w skrzynce
odbiorczej. Przyjęcie takiej perspektywy, jak również zachowanie
wspomnianych dobrych praktyk e-mail marketingu znakomicie
zwiększa prawdopodobieństwo dotarcia z komunikatem
promocyjnym do konsumenta.





- tytuł, jaki posiada mail, i taki jego dobór,
ażeby już na wstępie zainteresować potencjalnego
odbiorcę,

- nadawca – od kogo jest wysyłany;
- atrakcyjność oferty;
- kreacja – odpowiedni dobór formy przekazu

dopasowanego do odbiorcy;
- treść – podobnie jak kreacja, treść musi być

dopasowana do grupy docelowej, warto też
wykorzystywać odniesienia do strony www.

Czynniki mające wpływ na skuteczność 
w e-mail marketingu: 



Dziękuję za uwagę


