
Przewodnik...

Tworzenie ankiet 



Email Marketing. Skutecznie.

2

W tym przewodniku dowiesz się jak…

Dowiesz się, w jaki sposób zadawać pytania tak często, jak potrzebujesz i uzyskiwać informacje
pomocne w ulepszeniu Twoich produktów i kampanii oraz utrzymywaniu pozycji na rynku.

Stwórz nową ankietę

Stwórz nową ankietę

Zaloguj się do konta i przejdź do zakładki Ankiety na pasku narzędzi i wybierz Stwórz nową 
ankietę.

Nadaj nazwę ankiecie

Nazwa ankiety jest wyłącznie dla Twojego użytku i będzie wyświetlana tylko na liście ankiet. 
Tytuł ankiety będzie widoczny dla Respondentów. Opis ankiety zostanie wyświetlony na stronie 
powyżej pytań.



Email Marketing. Skutecznie.

3

Zdefiniuj numer Ref ankiety

Numer Ref pozwoli na identyfikację Odbiorców dodanych do listy za pomocą formularza zapisu 
w ankiecie.      

Podziękowanie

Podziękowanie zostanie wyświetlone po wypełnieniu ankiety. Respondenci mogą również zostać 
przekierowani na Twoją stronę po wypełnieniu ankiety.

Własne logo

Domyślnie logo GetResponse jest wyświetlane na górze ankiety. Jeśli chcesz użyć własnego, 
podaj do niego link. Po zdefiniowaniu powyższych danych, kliknij przycisk Dalej, aby przejść do 
edytora ankiety.

Zaprojektuj ankietę

Strony ankiety

Każda ankieta może składać się z 50 stron. Kliknij na Dodaj Stronę, jeśli chcesz stworzyć kolejną. 
Wybierz odpowiednią zakładkę, aby zobaczyć, jakie pytania są na każdej z nich.

Utwórz pytania

Rodzaje pytań, które możesz stworzyć, znajdują się po prawej stronie. Aby stworzyć pytanie, 
przeciągnij odpowiedni rodzaj w obszar edycji.
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Edycja pytań                                                                                                               

Po stworzeniu pytania w obszarze edycji dodaj do niego odpowiednią treść, klikając na przycisk 
edycji.

Pytania jedno lub wielokrotnego wyboru

Pytania jedno lub wielokrotnego wyboru dają Ci możliwość podania odpowiedzi, spośród 
których można wybrać jedną (za pomocą Radio przycisków) lub więcej (za pomocą Checkbox). 
Wprowadź treść pytania w odpowiednie pole i dodaj opisową notatkę. Następnie zdefiniuj 
odpowiedzi. Wciskając odpowiednie ikony, możesz : 

•	 dodać kolejną odpowiedź
•	 usunąć odpowiedź
•	 zmienić kolejność odpowiedzi 

Opcjonalnie możesz również ustawić dane pytanie jako wymagane. W kolejnym etapie wybierz 
typ odpowiedzi. Przyciski typu Radio i Checkbox spowodują ukazanie wszystkich możliwych 
odpowiedzi na stronie. Dzięki liście zaoszczędzisz miejsce, ponieważ odpowiedzi będą 
zgrupowane w liście rozwijalnej.
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Wybierz pole dodatkowe

Odpowiedzi na zadane pytania mogą zostać przypisane jako pola dodatkowe danych Odbiorców 
z Twojej listy. Dzięki temu możesz je wykorzystać później do segmentacji listy i personalizacji 
wiadomości. Najlepiej jest zachowywać odpowiedzi przy pytaniach jedno i wielokrotnego wyboru. 
Na przykład, jeśli pytasz Respondentów o to, czy są zadowoleni z jakości oferowanych przez 
Ciebie usług, wówczas do osób, które nie były zadowolone, możesz wysłać newsletter z prośbą 
o więcej informacji lub sugestie rozwiązania ewentualnych problemów. 

Podczas tworzenia ankiety zaznacz checkbox obok ‘Wybierz pole’ i z listy wskaż stworzone 
wcześniej pole dodatkowe, aby przypisać do niego odpowiedź. Możesz również utworzyć nowe 
pole dodatkowe w sekcji Odbiorcy>>Pola Dodatkowe. Pamiętaj, że typ pola tworzonego dla 
celów ankiety to text i textarea.
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Dodaj pola tekstowe

Pytanie tekstowe umożliwi Respondentom wpisanie własnych sugestii. Taka odpowiedź może 
składać się z pojedynczego wiersza bądź całego akapitu. Podczas tworzenia takiego pytania 
należy zdefiniować tylko pytanie i notatkę. Wybierz, czy chcesz, aby to pytanie było obowiązkowe 
i zapisz zmiany.

Formularz zapisu

Do ankiety możesz również dodać formularz zapisu. Dzięki takiemu rozwiązaniu nowi Odbiorcy 
będą mogli zapisywać się do Twojej listy. Pomoże to również w organizacji wybranych 
odpowiedzi, gdyż będą one połączone z konkretną osobą. Możesz podać własny opis formularza 
i notatkę. Następnie wybierz, do której kampanii chcesz dodawać kontakty. Możesz również 
zmienić etykiety wyświetlane w formularzu i ustawić jego wypełnienie jako obowiązkowe. 
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Zmiana kolejności pytań

Aby zmienić kolejność wyświetlanych pytań, kliknij w nagłówek i przeciągnij dane pytanie na 
właściwe miejsce. Strona zostanie automatycznie odświeżona i wyświetli nowy układ.

Zapisanie ankiety

Ankieta może zostać zapisana w dowolnym momencie. Nie będzie ona widoczna dla 
respondentów dopóki nie zostanie opublikowana. Jeśli nie chcesz jeszcze publikować ankiety 
w Internecie, zapisz ją bez publikowania. Jeśli ankieta jest już ukończona i chcesz, aby została  
udostępniona, wciśnij Zapisz i opublikuj ankietę. Zostanie wygenerowany link do jej publikacji 
w Internecie.

Dodawanie ankiety do wiadomości

Przejdź do starego edytora HTML i na pasku zadań wybierz Dodaj link do ankiety. W nowym 
oknie kliknij na ankietę, którą chcesz dołączyć do wiadomości.
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Zarządzanie ankietami

Lista ankiet

Aby przejrzeć istniejące ankiety i zarządzać nimi przejdź do zakładki Ankiety na pasku narzędzi, 
a następnie wybierz pozycję Lista ankiet. Jeśli ankieta jest opublikowana, zobaczysz jej link po 
prawej stronie. Jeśli nie chcesz, aby taka ankieta była dalej wypełniana, kliknij w opcję Zamknij. 
Aby wprowadzić jakiekolwiek zmiany w opublikowanej ankiecie, musisz najpierw ją zatrzymać 
poprzez kliknięcie w przycisk Nie publikuj. Po dokonaniu zmian ponownie opublikuj ankietę, aby 
można ją było wypełnić.

Jeśli zapisałeś utworzoną ankietę, ale jej nie opublikowałeś, wówczas zobaczysz przy niej przycisk 
Edytuj. Po edycji zapisz ją i opublikuj.
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Odpowiedzi i statystyki ankiety

Przeglądanie statystyk ankiety

Przejdź do Statystki w pasku narzędzi, a następnie wybierz Statystyki ankiet. Po prawej stronie 
wybierz ankietę, której wyniki chcesz obejrzeć.

Podsumowanie

Wybierz zakładkę Podsumowanie, żeby zobaczyć ile osób wypełniło Twoją ankietę.
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Pytania

Wybierz zakładkę Pytania, aby przejrzeć statystyki dla każdego pytania. Po wybraniu powyższego 
przycisku będziesz mógł sprawdzić, jakie odpowiedzi zostały podane przy pytaniach. Adresy 
e-mail zostaną przypisane do odpowiedzi jeżeli ankieta została dodana do wiadomości HTML 
poprzez specjalny guzik Dodaj link do ankiety.

Respondenci

Wybierz zakładkę Respondenci, jeśli chcesz zobaczyć odpowiedzi w zależności od tego, kto 
ich udzielił. Możesz je sortować pod względem typu Respondentów, zakresu czasu lub tego czy 
została wypełniona w całości czy częściowo.

Eksport statystyk

Każdy wykres możesz wyeksportować. Aby to zrobić wciśnij odpowiedni przycisk powyżej danego 
wykresu. Eksportować możesz do następujących plików png, jpg, svg lub pdf.

Eksport odpowiedzi

Możesz wyeksportować odpowiedzi na pytania z Twojej ankiety do pliku .xml lub .csv w celu           
archiwizacji i późniejszego wglądu. Aby to zrobić, wciśnij na dole w zakładce Pytania konkretny 
guzik zależnie od tego do jakiego formatu mają być wyeksportowane dane.


