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W tym przewodniku dowiesz się jak …

Tworzyć atrakcyjne wiadomości Newlsetter, wybierać grupy docelowe do wysyłki 
oraz publikować wiadomości na profilach w portalach społecznościowych.
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1. Newsletter

Newsletter jest jednorazową wiadomością, którą możesz wysyłać do wybranych list Odbiorców, 
segmentów lub ręcznie wybranych adresów. Wiadomość może być wysłana natychmiastowo po 
jej utworzeniu lub innego wybranego przez Ciebie dnia. Dodatkowo, możesz dostosować czas 
wysyłki do czasu lokalnego Odbiorców.

Ten rodzaj wiadomości to idealny sposób na informowanie klientów o specjalnych promocjach lub 
wysyłanie życzeń świątecznych. Newsletter nie ingeruje w cykl wiadomości follow up i stanowi ich 
doskonałe uzupełnienie.

2. Stwórz Newsletter

Przejdź do Wiadomości, a następnie wybierz Stwórz Newsletter.

Proces tworzenia wiadomości składa się z pięciu kroków widocznych na górze ekranu.

2.1. Ustawienia 

W sekcji Ustawienia zdefiniuj nazwę wiadomości oraz jej temat (tytuł). Nazwa wiadomości 

pojawi się na liście Twoich wiadomości i nie będzie widoczna dla Odbiorców.

Klikając w link Personalizuj, będziesz miał możliwość dodania elementów personalizacji 

do tytułu wiadomości.

Wybierz pole, „Od”, które ma widnieć jako nadawca wiadomości.

Po prawej stronie masz możliwość zmiany adresu e-mail, na który mają być wysyłane 

ewentualne odpowiedzi Twoich klientów.

Aby zliczać kliknięcia w linki przesuń guzik z pozycji OFF do ON. W taki sam sposób 

możesz włączyć lub wyłączyć integrację z Google Analytics.
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Na samym dole strony będziesz mógł uaktywnić opcję publikowania wiadomości w 

serwisie Facebook i Twitter. Jeżeli jeszcze nie dokonałeś integracji z tymi serwisami, 

możesz to zrobić, klikając w Dodaj konto.

Następnie zapisz swoje ustawienia lub przejdź do kolejnego kroku, aby kontynuować 

tworzenie wiadomości.
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2.2. Szablon 

Jeżeli chcesz skorzystać z naszych gotowych szablonów graficznych, wybierz kategorię,  
a następnie gotowy szablon.

Dla każdego szablonu możesz wybrać inną wersję kolorystyczną. Kliknij w Użyj szablonu, 
aby dodać szablon do edytora. Dodatkowo, możesz dodać go do ulubionych, klikając  
w ikonę gwiazdki, lub wyświetlić jego podgląd. 

W celu stworzenia wiadomości, zaczynając od pustego szablonu, wybierz opcję Zacznij  
od początku i kliknij na układ, który najbardziej Ci odpowiada.

Aby dodać swój własny szablon HTML, wybierz opcję Zaimportuj. Następnie kliknij  
w jedną z trzech opcji określających sposób jego dodania.

Każdy szablon, który zostanie dodany do konta, znajdziesz w sekcji Moje szablony.

Wybierz opcję Wiadomość tekstowa, aby utworzyć wiadomość tekstową (bez elementów 
HTML). Automatycznie zostaniesz przekierowany do edytora tekstowego, gdzie możesz 
wpisać tekst, zawinąć wiersze oraz dodać elementy personalizacji.

Pamiętaj, że dla wiadomości tekstowych nie ma możliwości zliczania ilości otwarć.
Dodatkowo, po prawej stronie będziesz mógł wysłać test wiadomości, dodać załącznik  
(do 400 kB), sprawdzić punkty Spam oraz zapisać ją w szkicach lub szablonach.

Na tym etapie możesz zapisać wiadomość tekstową lub przejść do kolejnego kroku.
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2.3. Utwórz 

Po wybraniu szablonu HTML wiadomości system przekieruje Cię do kreatora wiadomości. 

Po prawej stronie edytora wybierz dodatkowe pola, które chcesz dodać do wiadomości. 
Masz do wyboru kilka bloków: pole tekstowe, pole na zdjęcie, pole tekstowe + pole na 
zdjęcie, pionowa linia oraz guzik.

Wystarczy, że klikniesz na jedno z nich i przeciągniesz w dowolne miejsce wiadomości. 

Każdy z elementów wiadomości może być edytowany po najechaniu na niego kursorem 
myszki.

Poniżej możesz zapoznać się z funkcjami, jakie spełniają poszczególne ikony :
A – pozwoli Ci na przesunięcie danego bloku w inne miejsce wiadomości,
B – zachowa blok w sekcji Zapisane fragmenty, dzięki czemu będziesz mógł użyć danego 
elementu w tej samej lub innej wiadomości,
C – usunie blok z wiadomości,
D – zmieni szerokość bloku, 
E – powieli blok w poziomie,
F – powieli blok w pionie,
G – zmieni długość bloku,

Po kliknięciu w dane pole będziesz mógł dokonać edycji jego zawartości (tekstu bądź 
zdjęcia). 
Aby dodać lub zamienić zdjęcie, kliknij w grafikę zastępczą i wybierz ikonę obrazka  
z paska narzędzi. Automatycznie zobaczysz zawartość Multimedia studio, skąd możesz 
dodać grafikę.

Na tym samym pasku zadań możesz dostosować grafikę do wielkości pola, zmieniać 
pozycję obrazka, edytować szerokość pola, dodawać ramki, poddawać edycji ich styl  
i wielkość, zmieniać kolor tła i obramowania. Dodatkowo pasek narzędzi umożliwia  
Ci dodawanie linków do zdjęć oraz dodawanie atrybutu ALT, który wyświetli dany tekst  
w przypadku, gdy Odbiorca będzie miał wyłączoną funkcję pokazywania obrazków.
Pasek edycji pola tekstowego wygląda nieco inaczej. Kliknij w pole tekstowe,  
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a natychmiast pojawi się na ekranie. 

Jego funkcjonalności pomogą Ci edytować wielkość czcionki, jej styl i kolor. Możesz 
również edytować pozycję tekstu, dodawać krawędzie pola oraz edytować ich odległość 
od tekstu. Dodatkowo, korzystając z opcji Tło, możesz zmienić kolor pola z tekstem.
Aby dodać elementy personalizacji do wiadomości lub hiperłącze, kliknij na ikony 
prezentowane poniżej.

Główne parametry wiadomości, jako całości, możesz edytować korzystając z paska 
narzędzi dostępnego na samej górze edytora.

W polu Wiadomość możesz zmienić szerokość szablonu oraz jego kolor. W sekcji Tło 
ustawisz kolor tła na którym znajduje się szablon.

Krawędzie szablonu wiadomości możesz edytować korzystając z atrybutów dostępnych 
w Obramowanie . Wybierz miejsca gdzie krawędzie mają się pojawić, styl linii, kolor i ich 
szerokość.  

W opcjach Odstępy ustawisz górny i dolny odstęp wiadomości.

Korzystając z Historii, dostępnej po prawej stronie edytora, będziesz mógł wrócić do 
widoków tej samej wiadomości przed seriami wprowadzonych zmian.

Jeżeli chcesz dodać ikony portali społecznościowych do swojej wiadomości, kliknij  
w sekcję Social Media, dostępną po prawej stronie. Wybierz ikonę Facebook, Twitter, 
LinkedIn, Google+ lub Pintrest i przeciągnij ją do wiadomości.

Dzięki ikonom, Odbiorcy będą mogli w łatwy sposób podzielić się wiadomością ze swoimi 
znajomymi za pomocą tych serwisów.

Aby dostarczyć wiadomość w dwóch formatach jednocześnie: HTML i tekstowym, włącz 
opcję automatycznej wiadomości tekstowej. W przypadku, gdy skrzynka pocztowa 
Odbiorcy blokuje treść HTML, otrzyma on wiadomość w formacie tekstowym. Pomoże  
Ci to zwiększyć dostarczalność  wiadomości.
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Ikona spinacza w dolnym rogu edytora pozwoli Ci dodać załącznik. Całkowity rozmiar 
wszystkich załączników nie może przekraczać 400 kB.

Przed wysłaniem wiadomości warto ją przetestować, wysyłając na własną skrzynkę.  
Po wysłaniu wiadomości testowej możesz również skorzystać z podglądu wiadomości  
w różnych klientach pocztowych.

Kliknij w SpamScore żeby sprawdzić, czy istnieje prawdopodobieństwo, że wiadomość 
zostanie rozpoznana jako Spam.

Aby zapisać wiadomość, skorzystaj z opcji Zapisz do, wskazując jej miejsce docelowe.

Po zakończeniu edycji kliknij w Następny krok, aby przejść do sekcji Odbiorcy. Gdy 
wybierzesz Zapisz - wiadomość zostanie zapisana w sekcji Wiadomości>>Moje 
Newslettery>>Robocze.
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2.4. Odbiorcy

Aby wybrać konkretne listy, do których chcesz wysłać wiadomość, zaznacz pole obok ich 
nazw. Możesz również wysłać wiadomość do wszystkich kampanii ,klikając na Zaznacz 
wszystkie kampanie.

Jeżeli posiadasz wcześniej utworzone segmenty, możesz również je wybrać jako 
Odbiorców Twojej wiadomości. Wystarczy, że klikniesz w przycisk Segmenty i z rozwijanej 
listy wybierzesz konkretne nazwy.

Opcjonalnie, możesz wykluczyć kampanie, segmenty lub grupy Odbiorców (zapisanych w 
Odbiorcy>>Lista wykluczeń ) tak, aby nie otrzymali od Ciebie danej wiadomości.

Po wybraniu list(y) Odbiorców do wysyłki odśwież licznik na dole strony.
Jeżeli zaznaczysz Po tym etapie chcę wybrać kontakty samodzielnie, będziesz mógł 
wybrać Odbiorców ręcznie.

W każdej chwili możesz wrócić do edytora wiadomości, klikając na Poprzedni krok.
Aby przejść do ostatniego etapu tworzenia wiadomości, kliknij w przycisk Następny krok.
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2.5. Podsumowanie

W ostatnim kroku zobaczysz podsumowanie wiadomości. Znajdziesz tam nazwę 
wiadomości, tytuł, adres wybrany jako pole „Nadawca”, opcje dodatkowe włączone dla 
wiadomości, kategorię wybranego szablonu, rodzaj wiadomości oraz ilość Odbiorców, do 
których chcesz wysłać wiadomość. W każdej chwili możesz wrócić do poszczególnego 
kroku, klikając na Edytuj.

Newsletter możesz wysłać natychmiast po jego stworzeniu, klikając w przycisk Wyślij 
teraz.

Jeżeli chcesz odłożyć wysyłkę Newslettera na inny termin, wybierz opcję Zaplanuj, a 
dodatkowe opcje pojawią się automatycznie. Z kalendarza wybierz datę i godzinę wraz ze 
strefą czasową. 

Aby dostosować czas wysyłki do czasu lokalnego Odbiorców, ustaw guzik Dostosuj czas 
wysyłki w pozycji ON.

Po wprowadzeniu zmian, kliknij w Wyślij, aby dodać wiadomość do zaplanowanych 
wysyłek.

Następnie zobaczysz ekran potwierdzający wysłanie/zaplanowanie wysyłki wiadomości. Z 
tego miejsca możesz stworzyć nowy newsletter, wyświetlić podgląd wysłanej wiadomości 
lub przejść do zakładki Moje Newslettery.
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