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1. Jak czytamy w sieci? 
2. Pisanie treści. 
3. Tworzenie mailingów. Zasady. 
Dodatek A . Język korzyści. 
Dodatek B . Polecane narzędzia. 

Jak pisać treść maila? 

W PORADNIKU: 

Jak pisać żeby chcieli czytać... 
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Musimy sobie zadać pytanie jak sami reagujemy na treści oraz które wydają nam się 
łatwiejsze w odbiorze. 
Czasy, gdy w reklamach stosowało się poezję już zapewne nie wrócą.  
Dlaczego? Gdyż są zbyt zagmatwane. 
Każdy z nas w obecnych, zabieganych czasach lubi wprost przekazywane informacje.  
Nie raz zapewne zastanawiałeś się co Twój partner ma do przekazania w waszym 
związku i inaczej odbierałeś jego intencje.  
To są właśnie błędy komunikacji, które identycznie oddziałowują często w naszej 
niedopracowanej reklamie.  

Jak czytamy w sieci? 

Co najważniejsze... 
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Na co nasze oko zwraca uwagę? 
- Nagłówki, 
- Akapity, 
- Grafiki, 
- Liczby typu promocje, czas do końca itp, 
- Formatowanie: pogrubienia , wypunktowania, podkreślenia itp. 
 
Zasada 3 sekund 
 
Mało kto wie, ale my tak naprawdę rzadko czytamy reklamy . Większość z nas po prostu 
„skanuje” je wzrokiem.  
Badania naukowe udowadniają, że podejmujemy decyzję o tym czy coś lub nawet ktoś jest dla 
nas atrakcyjny w ciągu pierwszych 3 sekund.  
Jeżeli więc chcemy by nasz mail nie wylądował w koszu skrzynki odbiorczej, to warto tą 
naszą przyszłą „miłość” zachęcić do siebie ;) 

 

Pokaż mi swój tekst a powiem Ci 
kim jesteś... 
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Treść maila 
 
To, czy treść jest oparta na informacji, czy jest to oferta lub promocja, w jaki sposób 
i jakie treści e-mailowe mogą mieć ogromny wpływ na wydajność? Oto kilka 
kluczowych wskazówek dotyczących treści e-maili. 

Porady dotyczące treści nr 1: Wybór i wybór treści 

Pierwszym pytaniem, które zadajesz sobie niewątpliwie, jest "Jakie treści 
powinienem umieścić w moim e-mailu?" Nie ma sprawdzonego algorytmu, który 
dowiedziałby się, co będzie zgodne z Twoimi użytkownikami lub czytelnikami. W 
rzeczywistości najlepszą opcją jest zawsze przetestować różne treści e-mail w 
pewnym okresie czasu, a następnie śledzić wyniki. Następnie możesz użyć tych 
wyników, aby stworzyć listę najlepszych praktyk i wewnętrzną wiedzę na temat 
tego, co będzie działać dla Twoich użytkowników. Jeśli jednak dopiero zaczynasz, 
oto kilka wskazówek dotyczących treści e-mail, które należy przestrzegać. 

Nie jest to tym, czego chcesz: Jednym z najczęstszych błędów generowania 
treści, które często występują w tworzeniu treści e-maili, jest to, że osoba 
odpowiedzialna za tworzenie e-maili centralizuje treści wokół tego, co 
chciałaby przeczytać lub zobaczyć w e-mailu niż za pomocą danych, aby 
określić, co lubią prawdziwi czytelnicy i subskrybenci.Nawet jeśli wcześniej 
nie wysłałeś e-maila, Twoja firma będzie miała dane na temat tego, jaki rodzaj 
treści najlepiej współgra z Twoimi użytkownikami. Mogą to być dane o 
sprzedaży dotyczące typów przedmiotów lub rabatów, które działają najlepiej, 
lub może to być analiza internetowa, która pokazuje, które strony lub typy 
treści najlepiej pasują do Twojej witryny. Niezależnie od tego, z jakich źródeł 
korzystasz, pamiętaj, że chcesz umieścić treść w swojej kampanii e-mailowej, 
dzięki której użytkownicy będą chcieli ją przeczytać i otworzyć. Może to 
oznaczać, że treść e-maili lub oferty nie są dostosowane do twoich instynktów 
lub tego, co lubisz! 

Zapytaj innych! Bez względu na to, jak mała lub duża jest Twoja firma, 
istnieją proste i szybkie narzędzia internetowe do ankietowania lub 
odpytywania Twojego istniejącego ruchu lub członków o rodzajach treści lub 
ofert, które im się spodobają. Jeśli masz już istniejący program 
społecznościowy, możesz użyć pytań na Facebooku lub innych kampanii, aby 
osiągnąć ten sam cel. W rzeczywistości zajmie Ci to tylko tydzień, aby zapytać 
użytkowników, co chcą przeczytać lub zobaczyć w wiadomości e-mail. Należy 
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jednak pamiętać, że typy użytkowników, którzy odpowiedzą na ankiety lub 
pytania, będą najbardziej aktywnymi i zaangażowanymi 
użytkownikami. Możesz wykonać tę pracę, aby dowiedzieć się, czego pragną 
mniej aktywni i zaangażowani użytkownicy, a którzy mogą wymagać 
dokładnego przyjrzenia się. 

Treść sezonowa: zawartość sezonowa jest zawsze świetnym sposobem na 
podniesienie otwarć maili. Pamiętaj jednak, że grudzień jest najbardziej 
aktywnym czasem marketingu e-mailowego, więc nawet przy świetnych 
treściach e-mail możesz zauważyć zmniejszone wyniki, ponieważ w 
skrzynkach pocztowych większości osób jest dużo e-maili. Jednak tworzenie 
treści skierowanych do świąt, sezonowych trendów mody, trendów w branży 
lub innych elementów związanych z czasem lub sezonem jest zawsze 
świetnym sposobem, aby treści e-mail były bardziej odpowiednie dla 
czytelników i użytkowników. 

Porady dotyczące treści nr 2: Prawidłowa gramatyka się liczy! 

Może to być świat skrótów SMS-owych, ale test po teście wykazał, że poprawna 
gramatyka w e-mailu liczy się dla poprawy współczynników konwersji.  Wystarczy 
jeden użytkownik, który zauważy błąd gramatyczny lub ortograficzny w e-mailu, 
aby rozpocząć kampanię w mediach społecznościowych, która sprawi, że będziesz 
wyglądać mniej profesjonalnie! 

Porady dotyczące treści nr 3: Określanie długości treści 

Chcesz umieścić wystarczającą ilość treści, aby przekazać wiadomość, ale 
jednocześnie ryzykujesz, jeśli Twoje treści są zbyt długie. Ryzyko to obejmuje: 

• Kończenie w folderze spamu lub śmieci, 
• Tym, że użytkownicy są przytłoczeni ilością treści w wiadomości e-mail i jej 

nie czytają, 
• Problemy z formatowaniem, ponieważ treść wiadomości e-mail jest tak 

długa, że powoduje problemy z wyświetlaniem na różnych klientach poczty 
e-mail. 

Najlepsze e-maile będą miały mniej niż 750 słów i to dużo tekstu. Jednak podczas 
określania długości treści wiadomości e-mail przedstawiamy kilka wskazówek 
dotyczących treści, które sprawiają, że jest ona bardziej atrakcyjna wizualnie i mniej 
prawdopodobne, że spowoduje problemy. 

Używaj krótkich bloków tekstu: Twój e-mail prawie nigdy nie będzie 
najlepszym miejscem do umieszczenia treści pełnego artykułu lub solidnego 
opisu produktu. Użyj krótszych bloków tekstu od 100 do 200 słów, które mają 
silne wezwanie do działania, aby przejść do strony docelowej lub witryny, by 
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uzyskać więcej informacji. Otrzymasz podwójną korzyść z bardziej 
przyjaznego tekstu e-mailem oraz zwiększonego ruchu internetowego. 

Sformatuj tekst: omówimy sprawdzone metody formatowania treści poniżej, 
ale sprawimy, że Twoje treści będą interesujące wizualnie, używając czcionek, 
rozmiarów i pogrubionych tagów. Jeśli tekst jest bardziej atrakcyjny wizualnie, 
jest również bardziej prawdopodobne, że zostanie zeskanowany lub nawet w 
pełni odczytany. 

Dziel się tekstem z nagłówkami lub obrazkami : Rozbijaj większe bloki tekstu 
za pomocą nagłówków lub obrazów (choć oczywiście ograniczaj użycie 
obrazów, jak to wcześniej omówiono). Ponownie, jeśli w dużym bloku jest 
zbyt dużo tekstu, użytkownicy będą go przytłaczać i jest mało prawdopodobne, 
że go przeczytają. Zadbaj o to, by Twój e-mail był interesujący wizualnie 
dzięki innym elementom umieszczonym między polami tekstowymi. 

Porady dotyczące treści nr 4: Wyrazy, których należy unikać w treści wiadomości 
e-mail 

Istnieje około 200 słów, które mogą spowodować problemy ze spamem związane z 
treścią wiadomości e-mail. Nie oznacza to, że nigdy nie można użyć tych słów, ale 
należy je zminimalizować i na pewno nie używać ich w temacie. Podajemy pełną 
listę słów wywołujących spam w sekcji szóstej tego ebooka.  

Poniższa krótka lista jest jednak często nazywana "słowami katastrofy e-
mailowej". Jeśli masz problem z pozostawaniem poza folderem ze spamem lub 
wiadomościami-śmieciami, są to słowa, które najprawdopodobniej będą Cię tam 
umieszczać. 

• Darmowy, 
• Odwiedź naszą strone internetową, 
• Okazja, 
• 50% zniżki, 
• Kliknij tutaj, 
• Zadzwoń teraz, 
• Subskrybować, 
• Premia, 
• Zniżka, 
• Zbierać na, 
• Nagrody, 
• Informacje, o które prosiłeś, 
• Ważne informacje dotyczące, 
• Gwarancja, gwarantowana, 
• Specjalna promocja, 
• Świetna oferta, 
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• Wszystko nowe, 
• Jeden raz, 
• Zamów teraz. 

Kończenie w folderze spamu lub śmieci obejmuje złożoną macierz i algorytm, który 
jest inny dla każdego dostawcy usług pocztowych. Im częściej używasz powyższych 
słów, tym bardziej prawdopodobne jest, że napotkasz problemy z 
dostarczaniem. Zapoznaj się z tymi słowami "katastrofy" i wiedz, że jeśli 
nadużywasz ich lub zaczynasz doświadczać problemów z dostarczalnością, to są oni 
twoimi prawdopodobnymi winowajcami. 

Porady dotyczące treści nr 5: Formatowanie treści 

Wreszcie, sposób formatowania treści w wiadomości e-mail. Jest to prawie tak samo 
ważne jak treść. Oto kilka porad tyczących się treści dotyczących 
formatowania wiadomości e-mail. 

Nie kopiuj i wklej z programu Word! Jeśli istnieje jedna zasada "robienia 
rzeczy w Internecie", którą należy zawsze pamiętać, to "Nie kopiuj i nie 
wklejaj treści z Microsoft Word". Podczas gdy wiele platform e-mail 
marketingowych nadpisze wszelkie "znaki specjalne” może się później okazać, 
że w niektórych przypadkach wyświetlane są niewłaściwie. Treść Worda nie 
jest treścią internetową. Zawsze należy skopiować zawartość do Notatnika 
przed wstawieniem go do szablonu wiadomości e-mail. Następnie użyj swoich 
platform emailowych html lub narzędzi  do formatowania nagłówków, 
czcionek itp. 

Użyj pogrubionych tagów, kolorów czcionki i rozmiarów czcionek: Jak 
zauważyliśmy powyżej, bardzo ważne jest również, aby twoje treści były 
interesujące wizualnie. W obrębie poszczególnych bloków tekstu użyj 
pogrubionych tagów, czcionek, a nawet różnych rozmiarów czcionek, aby 
wyróżnić słowa kluczowe i wyzwolić słowa. Pamiętaj jednak, że ważne jest, 
aby zrobić to za pomocą wbudowanych znaczników zamiast wywoływania 
CSS. 

Korzystaj z nagłówków: Rozbijaj swoje treści, używając większych, 
odważniejszych nagłówków, aby przekazać użytkownikom, o czym dokładnie 
jest każda sekcja. Pomoże to czytelnikom przeskanować twoją treść pod kątem 
elementów, które są dla niej najbardziej interesujące lub ważne. 

Czytelna czcionka: Upewnij się, że używasz czytelnej czcionki! Czcionki 
Arial i inne czcionki bez szeryfa w czcionce o 10 lub 11 punktach są często 
uważane za najlepsze czcionki szablonów wiadomości e-mail. Trzymaj się z 
daleka od ciężkich czcionek serif, czcionek skryptowych lub nowatorskich 
czcionek. 
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Treści są królem internetu, a w szczególności w wiadomościach e-mail. Warto poświęcić 
trochę czasu, aby postepując zgodnie z tymi zasadami, ułożyć odpowiednią treść, która 
zdecydowanie poprawi jakość poczty e-mail. 
 
 
Temat maila 
 
47% odbiorców wiadomości e-mail decyduje, czy otworzyć wiadomość e-mail na 
podstawie samego tematu . Dlatego tak ważne jest tworzenie tematów, które są na 
tyle atrakcyjne, aby skłonić ludzi do kliknięcia. 

Chociaż mogą wydawać się małą częścią twojej wiadomości, są jednym z 
pierwszych wrażeń, i są biletem marketingowym do wyróżniania się w zatłoczonej 
skrzynce odbiorczej. 

 

Czy chcesz otworzyć, przeczytać i kliknąć treść wiadomości e-mail?  

Wszystko zaczyna się od tematu. Oto 9 wskazówek, które pomogą  poprawić 
temat i zwiększyć zaangażowanie. 

Co stanowi świetny temat wiadomości e-mail 

Zanim przejdziemy do naszych bardziej szczegółowych informacji, przejrzyjmy 
podstawy tego, co stanowi doskonały temat. Bez względu na twoje cele, są to 
podstawowe elementy, które powinny się znaleźć w temacie maila: 

• Pilna sprawa. Komunikowanie o pilności i niedostatku w temacie 
wiadomości e-mail może pomóc zmusić czytelników do kliknięcia (lub działania) - 
gdy są sformułowane kreatywnie i strategicznie. 
• Ciekawość. Jeśli Twój temat wzbudza ciekawość i zainteresowanie odbiorcy, 
będzie musiał otworzyć wiadomość e-mail, aby uzyskać więcej informacji. To może 
skutkować, no cóż, wyższą stawką otwarć. 
• Personalizacja.  Marketerzy nigdy nie mieli więcej możliwości poznania 
preferencji swoich subskrybentów, ofert pracy czy upodobań .Więc kiedy wyślesz 
im zawartość, przygotuj ją bezpośrednio dla odbiorcy. 

https://cta-service-cms2.hubspot.com/ctas/v2/public/cs/c/?cta_guid=e2d753d8-64c6-47de-904c-8b8312602231&placement_guid=c7d69284-40b3-4459-b970-c371244a2d8f&portal_id=53&redirect_url=APefjpEj05UlhtewamCHFpqQ5AVndpA-PBdHGZVq83D0lgzlyo3FResmgDa_q2tTEn-AcCUkdfHShXXrRRzjMz3Qj-99b8D6eNaoX9pP5L1zu6rzL8zJVB19Aa5wIb5qkafXmbhgONIHqaQDKatQuwCMRC5dxmaxBEm8_e3_3OS8FNI61V8thnawiHxNKhetcBC4BJos64SI3nQgdAOHTsUKjNSQWd1EwJpxiLNeIj7LLNAw4wl7WbggtvTvevZjESatpFqcHWvxS33BowfAJToudpxBP5XReg&hsutk=8650e06ffa071182788f152f11c842b6&canon=https%3A%2F%2Fblog.hubspot.com%2Fmarketing%2Fimprove-your-email-subject-line&click=436d3b6a-d950-4b5c-a5b3-9056ffdd905f&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.pl%2F&__hstc=20629287.8650e06ffa071182788f152f11c842b6.1519690045393.1522922007195.1523008436246.3&__hssc=20629287.1.1523008436246&__hsfp=3331415381
https://cta-service-cms2.hubspot.com/ctas/v2/public/cs/c/?cta_guid=e2d753d8-64c6-47de-904c-8b8312602231&placement_guid=c7d69284-40b3-4459-b970-c371244a2d8f&portal_id=53&redirect_url=APefjpEj05UlhtewamCHFpqQ5AVndpA-PBdHGZVq83D0lgzlyo3FResmgDa_q2tTEn-AcCUkdfHShXXrRRzjMz3Qj-99b8D6eNaoX9pP5L1zu6rzL8zJVB19Aa5wIb5qkafXmbhgONIHqaQDKatQuwCMRC5dxmaxBEm8_e3_3OS8FNI61V8thnawiHxNKhetcBC4BJos64SI3nQgdAOHTsUKjNSQWd1EwJpxiLNeIj7LLNAw4wl7WbggtvTvevZjESatpFqcHWvxS33BowfAJToudpxBP5XReg&hsutk=8650e06ffa071182788f152f11c842b6&canon=https%3A%2F%2Fblog.hubspot.com%2Fmarketing%2Fimprove-your-email-subject-line&click=436d3b6a-d950-4b5c-a5b3-9056ffdd905f&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.pl%2F&__hstc=20629287.8650e06ffa071182788f152f11c842b6.1519690045393.1522922007195.1523008436246.3&__hssc=20629287.1.1523008436246&__hsfp=3331415381
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• Trafność i aktualność.  Tworzenie tematycznych tematów e-mail, które 
zawierają popularne tematy lub aktualne nagłówki, może pomóc w ustaleniu marki 
jako autorytetu w branży. 
• Rozpoznawanie nazw.  Gdy poznasz preferencje i zainteresowania 
odbiorców, możesz wzbudzić ich zainteresowanie, umieszczając ich imiona w 
tematach. 
• Fajne historie.  Umieszczasz swój temat wiadomości e-mail z fascynującą 
aluzją do historii, którą przekazuje wiadomość - ale można ją odczytać tylko po 
otwarciu lub kliknięciu - twoja publiczność prawdopodobnie zostanie 
zaintrygowana i zechce dowiedzieć się więcej. 

9 ZASAD JAK PISAĆ SKUTECZNE TEMATY 

1) ZACHOWAJ KRÓTKI I KONKRETNY TEMAT 

Temat wiadomości e-mail zostanie ucięty, jeśli będzie zbyt długi, zwłaszcza na 
urządzeniach mobilnych. A ponieważ 67% wiadomości e-mail jest otwieranych na 
urządzeniach mobilnych, zalecamy korzystanie z wiersza tematu zawierającego 
mniej niż 50 znaków, aby mieć pewność, że osoby skanujące e-maile będą czytać 
cały temat. 
Jeśli masz problemy z utrzymaniem krótkich tematów, zastanów się, które słowa 
mają mniejsze znaczenie i gdzie możesz usunąć frywolny szczegół. Na przykład, 
jeśli wysyłasz potwierdzenie zamówienia, "Twoje zamówienie jest przetwarzane" 
wygląda lepiej niż "Zamówienie nr 9435893458358 jest przetwarzane". To samo 
dotyczy zwykłych wiadomości e-mail: Czy naprawdę musisz dołączyć słowo " 
aktualizować "czy" newsletter "? (W rzeczywistości badanie Adestry wykazało, że 
wiadomości e-mail zawierające słowo" newsletter "w temacie odnotowały 18,7% 
spadek otwartych e-maili.) 

2) UŻYJ ZNANEJ NAZWY NADAWCY. 

. 

Dzięki ilości wiadomości e-mail będących spamem w dzisiejszych czasach, 
większość ludzi waha się otworzyć wiadomości od nieznanych nadawców. Nikt 
nie lubi rozmawiać z robotem. Zastanów się, kiedy zadzwonisz do firmy i nie 
możesz zdobyć kontaktu do decyzyjnej osoby. To frustrujące, prawda? Dotyczy to 
także wiadomości e-mail. 
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Nigdy nie używaj "noreply@company.com". Powtarzam: nigdy nie używaj tego 
adresu e-mail. Nie tylko sprawia, że wygląda on mniej atrakcyjnie, ale także 
powstrzymuje ludzi przed dodawaniem wiadomości e-mail do książki adresowej. 
Zamiast tego unikaj używania ogólnego adresu e-mail i wyślij wiadomość e-mail 
od prawdziwej osoby. Na przykład, kiedyś stwierdziliśmy, że wiadomości e-mail 
wysyłane z "Daniel Bratek, Technologie Internetowe" działały lepiej pod 
względem współczynnika otwarcia i klikalności niż e-maile wysyłane z właśnie 
"Technologie Internetowe".  

3) UŻYJ BEZPOŚREDNICH ZWROTÓW  

Używanie bezpośrednich zwrotów- jak nazwa lub lokalizacja - w temacie dodaje 
poczucie więzi, szczególnie gdy jest to nazwa. Wszyscy kochają dźwięk własnego 
imienia. Co więcej, zwiększa to współczynnik klikalności: w rzeczywistości 
badania wykazały, że wiadomości e-mail zawierające imię i nazwisko odbiorcy w 
temacie mają wyższe współczynniki klikalności niż e-maile, które nie posiadały 
tych informacji . 

 

Inna taktyka personalizacji, która działa, polega na dostosowaniu tematów do 
lokalizacji odbiorcy - na przykład listy najlepszych barów i restauracji na ich 
terenie.  

Tylko nie przesadzaj z personalizacją tutaj. Odbiorca może poczuć się śledzony ;)) 

4) NIE SKŁADAJ FAŁSZYWYCH OBIETNIC. 

Twój temat wiadomości e-mail obiecuje czytelnikowi, co dostarczysz w 
wiadomości. Upewnij się, że wywiązujesz się z tego zobowiązania. 

5) POWIEDZ IM, CO JEST W ŚRODKU. 

Mówiąc o składaniu obietnic, jeśli odwiedzający pobrał ofertę i dostarczasz ją 
pocztą e-mail, warto użyć wiersza tematu z napisem "Twój nowy ebook w 
środku!" Lub "Twój przewodnik czeka!" Działa to lepiej niż proste "dziękuję" w 
temacie, ponieważ daje jasno do zrozumienia, że coś czeka w wiadomości e-mail. 
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6) UŻYWAJ ZWIĘZŁEGO JĘZYKA. 

Pamiętaj, że ludzie bardzo szybko skanują skrzynki odbiorcze - im bardziej 
czytelny i zwięzły jest temat, tym lepiej. Zazwyczaj o wiele lepiej jest być 
zwięzłym, niż używać złożonego i kwiecistego języka. 

7) SPRAW, ABY LUDZIE CZULI SIĘ WYJĄTKOWO. 

Psychologia wyłączności jest potężną rzeczą. Ludzie czują to poczucie 
przynależności, które może budować lojalność. 

Odpowiednia fraza może sprawić, że Twoi odbiorcy poczują się wyjątkowo - a 
efekt może być magiczny. Kilka pomysłów na frazowanie to: 

• "Tylko dla naszych ukochanych klientów" 

• "Ekskluzywna oferta dla Ciebie" 

• "Mój podarunek dla Ciebie" 

• "Jesteś zaproszony!" 

• "Prywatne zaproszenie" 

8) ZADAJ WAŻNE PYTANIE. 

Zadawanie pytań w temacie może również przyciągać uwagę czytelników - 
zwłaszcza jeśli zadajesz pytanie, które według Ciebie jest istotne dla odbiorcy. To 
tylko jeden ze sposobów na wywołanie tej ciekawości, o której wspominaliśmy 
wcześniej. Możesz na przykład wypróbować następujące rzeczy: "Czy popełniasz 
te błędy SEO?" Lub "Czy wiesz, co robi Twoja witryna źle?" 

9) NIE UŻYWAJ SAMYCH DUŻYCH LITER I ZBYT DUŻO 
WYKRZYKNIKÓW !!! 

Temat z napisem "OTWÓRZ TERAZ I OTRZYMAJ DARMOWĄ PRÓBKĘ" lub 
"Kupon rabatowy 50% tylko dziś !!!!!!!!" nie sprawi, że otworzysz e-
mail. Prawdopodobnie twój adres e-mail zostanie zignorowany. 
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Te taktyki są nie tylko destrukcyjne, ale również wyglądają na spam. Zamiast więc 
wykorzystywać taktykę destrukcyjną, aby wyróżniać się w skrzynkach 
pocztowych ludzi, spróbuj spersonalizować swoje e-maile, ustalić trafność i użyć 
chwytliwego i uroczego języka. 

 

 
 
 
 
Projekt e-mail ma znaczenie w każdej udanej kampanii e-mail marketingowej.  
Jeśli twoje e-maile wyglądają okropnie, to odbija się źle na Tobie 
i może sprawić, że ludzie przestaną czytać... 
 
Szablony RWD 
Coraz więcej osób czyta e-maile na urządzeniach mobilnych, dlatego ważne jest, 
aby używać elastycznego szablonu e-maila, aby e-maile zmieniały się 

Tworzenie 
mailingów. 

 Zasady 

Czyli jak nie szkodzić samemu sobie... 
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automatycznie, niezależnie od tego, czy użytkownicy czytają je na telefonie, 
tablecie czy komputerze. 
 
 
 
Grafika 
 
Większość dobrych e-maili ma więcej tekstu niż obrazów. Nie da się ukryć, że 
obrazy sprawiają, że twoja poczta e-mail jest bardziej atrakcyjna, ale wiedz, że 
wiele osób wyłącza obrazy.  
Oznacza to, że twój e-mail nadal musi działać, nawet jeśli ludzie nie mogą ich 
zobaczyć. 
 
Wskazówka: unikaj ukrywania informacji w obrazach, ponieważ jest to szkodliwe 
dla dostępności poczty e-mail . Pamiętaj też, aby używać tagów alt do opisywania 
zdjęć, aby osoby, które je wyłączyły, wiedziały, co mają zobaczyć. Dobry opis 
może sprawić, że subskrybenci będą włączać obrazy, dzięki czemu Twoje e-maile 
będą wyglądać jeszcze lepiej. 
 
Przyzwyczailiśmy się już do tego że większość wysyłanych maili w dzisiejszych czasach jest 
rozbudowana o dużą ilość grafiki. 
Badania eay trackingowe dawno udowodniły iż najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie w 
lewym górnym rogu ludzkich twarzy a także logotypów.  
Skąd ten wniosek. Człowiek zawsze czyta tekst od lewej do prawej.  
Jeżeli chcemy zwrócić jego uwagę na daną treść to warto przyciągnąć do na początku 
ciekawą , przyjemną dla oka grafiką. 

 
Przycisk śledzenia - CTA 
 
Ostatnią częścią i zarazem najważniejszą kampanii e-mail marketingowej jest 
wezwanie do działania (CTA). Przycisk CTA powinien kierować do informacji 
którą najbardziej chcesz przedstawić. Przykładowo może to być link do produktu, 
bądź przycisk kierujący do twojego adresu email. 

Przy dłuższej ilości treści warto stosować ten przycisk w pobliżu 
początku, w środku i na końcu maila. 

Najważniejsze by przycisk posiadał prostą i zarazem konkretną treść. 
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Np „SPRAWDŹ”, „ZAMAWIAM” itp 
 
Jak stworzyć idealny prehead? 
 
Dobry sprzedawca e-maili powinien być w stanie zoptymalizować każdą 
część swojej wiadomości e-mail wyświetlanej przez klientów poczty e-
mail.  
Omówiliśmy już, jak najlepiej wykorzystać temat i e - maila do 
nadawcy . Oba te elementy przyczyniają się do skuteczności kampanii e-
mail marketingowej pod względem dostarczalności i otwartych maili. 
Ale jest trzeci element, który należy rozważyć i dostosować: e-mail 
preheader . Dodanie dobrego nagłówka do kampanii e-mail 
marketingowej może sprawić, że będzie bardziej skuteczny, zwiększy 
otwarte stawki i zwiększy liczbę firm. 

Co to jest prehead e-mail? 

Prehead jest krótkim tekstem podsumowującym umieszczonym 
bezpośrednio po temacie, gdy przeglądamy wiadomość e-
mail . Preheader jest ważny, ponieważ wiele urządzeń mobilnych 
wyświetla pierwszy wiersz tekstu wraz z wierszem tematu. 

Dlaczego e-mail preheader jest tak ważny? 

Ponieważ preheader jest widoczny we wszystkich głównych programach 
komputerowych (Outlook ..), internetowych e-mailach (Google Gmail, 
Yahoo! Mail ...) i mobilnych klientach, daje to marketerom doskonałą 
okazję do wypowiedzenia i zachęcenia odbiorców. To, co powiesz w tej 
linii, może sprawić, że różnica między odbiorcą, który chętnie otworzy 
wiadomość i natychmiast ją usuniesz. 
Jeśli preheader jest nudny, na przykład " Masz problemy z wyświetleniem 
tej wiadomości? Zobacz go na stronie internetowej ", odbiorcy 
najprawdopodobniej usuną go, zanim jeszcze go przeczytają, ale jeśli to 
jedno zdanie jest przekonujące, widz może go natychmiast przeczytać. 

http://blog.sendblaster.com/2013/12/24/optimizing-the-from-line-for-your-email-marketing-messages/
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Wielki Preheader jest jednym z najlepszych sposobów, aby zwiększyć 
swoje otwarte maile i skuteczność swoich kampanii e-mail 
marketingowych. 
Bez względu na niszę marketingową, ważne jest, aby zoptymalizować 
treść wstępną, aby była bardziej skuteczna. Nie musisz sprawić, by twój 
preheader był oczywisty. W rzeczywistości ukrywanie go w kodzie 
HTML może ułatwić i uprościć kodowanie. 

 
Wiadomości e-mail z nieefektywnymi nagłówkami wiadomości e-mail 
  

 
Wiadomości e-mail ze zoptymalizowanym nagłówkiem e-mail 
  
Poniższe wskazówki pomogą Ci w pełni wykorzystać preheader w każdej 
kampanii marketingowej. 
 
• Pierwsza linia tekstu jest krytyczna . To jest ten tekst, który pojawi 

się, gdy odbiorcy uzyskają dostęp do skrzynek odbiorczych ze 
smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych. 

• Naucz się poprawnie zakodować preheader. Preheader powinien 
wyraźnie i zwięźle przekazać przesłanie wiadomości e-mail. 

• Użyj tekstu preheader, aby podsumować swoją ofertę w sposób, 
który odbiorcy mogą łatwo zrozumieć. 

• Staraj się upraszczać tekst . Twoi odbiorcy są zajęci i 
prawdopodobnie przeglądają dziesiątki nowych e-maili za każdym 
razem, gdy logują się na swoje urządzenia mobilne. 

• Użyj lewego wyrównania dla tekstu nagłówka. Ułatwi to czytanie 
tekstu, zwłaszcza na urządzeniach mobilnych. 

• Użyj standardowej, łatwej do odczytania czcionki dla tekstu 
nagłówka.  

• Dołącz wyraźne wezwanie do działania w tekście nagłówka.  
. 

 

http://blog.sendblaster.com/wp-content/uploads/email-preheader-example.jpg
http://blog.sendblaster.com/wp-content/uploads/adjusted-email-header.jpg
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DODATEK  

A 
JĘZYK KORZYŚCI 

 
DZIĘKI TEMU ... 
POZWOLI TO... 
ZAGWARANTUJE ... 
UŁATWI ... 
DLA PANI/PANA WYGODY... 
ZAOSZCZĘDZI... 
ZAPEWNI... 
WYSTARCZY, ŻE... 
DLA BEZPIECZEŃSTWA... 
TO SAMA PANI/PAN DECYDUJE... 
UŁATWI TO... 
PROSZĘ ZAUWAŻYĆ... 
KORZYSTNIEJ... 
PRZYZNA PANI/PAN RACJĘ... 
OTRZYMA... 
ZREKOMPENSUJE TO... 
W TROSCE O... 
ZYSKA PANI/PAN ... 
UMOŻLIWI TO... 
ZABEZPIECZY... 
DAJE TO... 
ŁATWIEJ BĘDZIE... 
TYLKO... 
PROSZĘ WZIĄĆ POD UWAGĘ 
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DODATEK  

B 
PRZYDATNE NARZĘDZIA 

 
Kreator szablonów email 

 
beefree.io/editor/ 
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Tester spamu 

 
https://www.mail-tester.com/ 

 
Darmowe szablony eMail 

 
http://freemailtemplates.com/ 

 
https://www.campaignmonitor.com/email-templates/all/ 

https://www.mail-tester.com/
http://freemailtemplates.com/
https://www.campaignmonitor.com/email-templates/all/
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TWORZYMY DLA 

CIEBIE 
STARTUJEMY ZA:  

3 > 2 > 1 
START! 

Właśnie ruszamy z kolejną kampanią mailingową dla 
naszego klienta. 

Teraz Twoja szansa na rozwój Firmy. 
Aktywne bazy | Brak spamu | Darmowy szablon eMail | 

Firmy i indywidualni | 
Do dyspocji aż 11 mln rekordów. 

Dotrzyj do swoich klientów i bądź o krok przed 
konkurencją! 

Posiadamy Pakiety dopasowane do Twoich potrzeb: 
Wysyłka maili do 150 tys  użytkowników - 99 zł  

 700 tys - 289 zł. 
 

 

 

KAMPANIE 
MAILINGOWE 

 

STRONY 
INTERNETOWE 

 

BAZY DANYCH 

 

WSPARCIE 
CALLCENTER 

 

GRAFIKA 

STWORZYMY.PL 

KONTAKT 

bok@stworzymy.pl 

881-708-942 

 

SPRAWDŹ 

http://stworzymy.pl/
http://Stworzymy.pl
http://www.stworzymy.pl/kampanie-mailingowe
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