Pierwsze kroki w GetResponse

Email Marketing. Skutecznie.

W tym przewodniku dowiesz się jak …
Budować listę odbiorców, tworzyć wiadomości, które robią wrażenie oraz śledzić
statystyki wysyłek.

Pierwsze kroki w GetResponse | 2

Email Marketing. Skutecznie.

Spis treści
1. Tworzenie wiaodmości
1.1 Jaki format wybrać?
1.2 Pole „Nadawca”
1.3 Z jaką częstotliwością wysyłać wiadomości?
1.4 Personalizacja
1.5 Integracja z portalami społecznościowymi
2. Jak dodać Multimedia do wiadomości?
2.1 Jak dodać pliki do galerii Multimedia Studio?
2.2 Jak dodać pliki z Multimedia Studio do wiadomości?
3. Lista odbiorców
3.1 Jak tworzyć formularze zapisu?
3.2 Jak importować odbiorców?
4. Statystyki - dowiedz się jak sobie radzisz
4.1 Statystyki subskrypcji
4.2 Analiza wysyłek

Pierwsze kroki w GetResponse | 3

Email Marketing. Skutecznie.

Witamy w GetResponse
Cieszymy się, że wybrali Państwo nasze rozwiązanie i zrobimy wszystko, co w naszej mocy by
Państwa nie zawieść! Dzięki ponad 15-letniemu doświadczeniu na rynkach międzynarodowych
dostarczamy narzędzia do email marketingu najwyższej jakości.
Zapewniamy najwyższą na rynku dostarczalność oraz wsparcie naszych ekspertów.
Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem Pierwsze kroki w GetResponse.

1. Tworzenie wiadomości
W dzisiejszych czasach skrzynki zalewane są tysiącami ofert. Czy wiesz, że trzeba skontaktować
się z potencjalnym klientem pięć albo więcej razy aby dokonać sprzedaży? Dlatego Twoje
wiadomości muszą przykuwać uwagę odbiorców – począwszy od tematu, przez treść wiadomości
i linki aż po ofertę sprzedaży. Na pewno istotne jest podtrzymywanie kontaktu z potencjalnym
klientem po każdej reakcji z jego strony. Ale to nie wszystko! By wiadomości przykuwały uwagę
odbiorców, muszą spełniać ich oczekiwania i trafiać w gusta.
GetResponse pozwala Ci tworzyć dwa typy wiadomości – wiadomości follow-up oraz newslettery.
Zalecamy korzystanie z obu typów wiadomości we wszystkich kampaniach jakie prowadzisz.
Najlepiej poznać ich zastosowanie na przykładach:
1

Autorespondery, to cykl wiadomości, które wysyłane są w określonych przez
Ciebie odstępach czasowych do osób, które zapisują się do danej kampanii. Możesz
zaplanować, że Twoja Kampania będzie składać się z pięciu wiadomości:
Wiadomość 1 – wysłana natychmiast po zapisaniu się do kampanii
Wiadomość 2 – wysłana 2 dni po zapisaniu się do kampanii
Wiadomość 3 – wysłana 7 dni po zapisaniu się do kampanii
Wiadomość 4 – wysłana 10 dni po zapisaniu się do kampanii
Wiadomość 5 – wysłana 14 dni po zapisaniu się do kampanii

Tworzysz i zapisujesz wiadomości w GetResponse, a my wysyłamy je automatycznie według
Twojego harmonogramu do Odbiorców zapisanych w kampanii.
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W ten sposób osoby zainteresowane Twoją ofertą, mogą dostać jej wstępny zarys natychmiast po
tym jak się zapiszą – pomimo tego, że jest niedziela, święto lub późna godzina, a potem, kolejne
wiadomości w ustalonych odstępach czasowych.
2

Newsletter, to jednorazowe wiadomości, które wysyłasz do dowolnie wybranej liczby
odbiorców w określonym terminie. W ten sposób możesz dać znać o nowych ofertach,
nowościach i promocjach.

Oba rodzaje wiadomości tworzysz w tym samym edytorze. Przeczytaj więcej na naszym blogu
Poniżej kilka wskazówek jak stworzyć ciekawą wiadomość.

1.1 Jaki format wybrać ?
Możesz wybrać pomiędzy zwykłym formatem tekstowym, a formatem HTML. Format tekstowy
zazwyczaj zwiększa poziom dostarczalności, natomiast HTML – liczbę kliknięć
(click through rate – CTR). Z przeprowadzonych przez nas analiz wynika, że wiadomości HTML
skutkowały średnio o 59% wyższym CTR niż wiadomości tekstowe (analiza ponad 1,1 mld e-maili
wysłanych przez naszych klientów).
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1.2. Pole „Nadawca”
Użyj nazwy i adresu e-mail, które rozpoznają Twoi klienci. Najlepiej użyj adresu e-mail w domenie
firmowej. Upewnij się, że adres działa – do dobrych praktyk należy umożliwienie adresatowi
wysłanie odpowiedzi na dany email.

1.3 Z jaką częstotliwością wysyłać wiadomości ?
Niezależnie od tego czy wysyłasz wiadomości follow-up czy newslettery, ważna jest częstotliwość
wysyłania wiadomości. Jeśli wysyłasz je za często, prawdopodobne jest, że Twoi klienci wypiszą
się z listy mailingowej, lub zgłoszą Twoją wiadomość jako Spam. To samo może się zdarzyć w
przypadku wiadomości wysyłanych zbyt rzadko. Sam musisz podjąć decyzję o częstotliwości
wysyłania wiadomości. Możesz kierować się kilkoma ogólnymi zasadami:
Do każdego Odbiorcy wysyłaj co najmniej 2 wiadomości w miesiącu
Nigdy nie wysyłaj wiadomości częściej niż co 48 godzin
Nie praktykuj dłuższych przerw w komunikacji niż 3 tygodnie.

1.4 Personalizacja
Podstawowa personalizacja treści e-maila jest niezbędna w efektywnej wysyłce. Najpopularniejszą
techniką jest powitanie Odbiorcy jego imieniem. Jeśli posiadasz więcej informacji na temat swoich
klientów, możesz wykorzystać je w bardziej rozbudowany sposób.
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Dowiedz się więcej z naszej Bazy Wiedzy.

1.5 Integracja z portalami społecznościowymi
Czy Twoi odbiorcy korzystają z portali społecznościowych? Jeśli tak, również powinieneś tam
być! GetResponse umożliwia łatwe umieszczanie ikon portali : Facebook, Twitter, LinkedIn,
Google+ i Pintrest. Dzięki temu Twoi Odbiorcy będą mogli dzielić się treścią wiadomości ze swoimi
znajomymi.
1

Kliknij w Social Media znajdujący się na bocznym pasku narzędzi

2

Wybierz ikonę, którą chcesz umieścić w wiadomości i przeciągnij ją do miejsca, w którym
ma zostać wstawiona.

Przeczytaj więcej na naszym blogu.

Pierwsze kroki w GetResponse | 7

Email Marketing. Skutecznie.

Dodatkowo możesz publikować wiadomości newsletter na swoim profilu Facebook i Twitter.
Wystarczy, że w kroku Ustawienia >> Publikuj, ustawisz guzik w pozycji ON.

2. Jak dodać Multimedia do wiadomości?
Wzbogać swoje wiadomości o pliki multimedia - Twoje e-maile będą wtedy nie tylko łatwiejsze
w odbiorze, ale też wyróżnią się spośród innych w skrzynce odbiorczej. Dla Ciebie oznacza
to większą efektywność komunikacji. GetResponse Multimedia Studio umożliwia nagrywanie,
pobieranie i magazynowanie do 1GB plików audio, video, zdjęć i dokumentów.

2.1 Jak dodać pliki Multimedia do galerii?
1

Kliknij w sekcję Multimedia (w zakładce Moje Konto) i wybierz jedną z zakładek:
Audio, Video, Zdjęcia, Dokumenty.

2

Wybierz interesujący Cię rodzaj, utwórz folder i dodaj plik.

3

Możesz również generować QR kody i korzystać z galerii iStockphoto.

Pierwsze kroki w GetResponse | 8

Email Marketing. Skutecznie.

2.2 Jak dodać pliki Multimedia do wiadomości ?
1

Z paska narzędzi wybierz ikonę obrazka i przeciągnij ją do edytowanej wiadomości.

2

Kliknij w obraz zastępczy aby przejść do przeglądarki plików

3

Kliknij Dodaj do wiadomości.
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3. Lista Odbiorców
Podstawą sukcesu e-mail marketingu jest dobra lista dystrybucyjna. Przede wszystkim należy
stworzyć mechanizm, który będzie obsługiwał zgłoszenia nowych odbiorców 24 godziny na
dobę. Mechanizm taki powinien również zapewniać możliwość łatwego i szybkiego importowania
kontaktów, a także poprawność ich zapisu w bazie.

3.1 Jak tworzyć formularze zapisu ?
Kreator Formularzy Zapisu GetResponse to łatwe w użyciu narzędzie, za pomocą którego
zbudujesz listę. Możesz w pełni dostosować pola i wygląd formularza tak, aby trafić w gusta swojej
grupy docelowej.
Przejdź do zakładki Kreator Formularzy i wybierz Stwórz formularz zapisu. Projekt, Ustawienia,
Publikacja - to trzy proste kroki, które dzielą Cię od utworzenia formularza zapisu. Pozwoli on
budować listę i promować Twoją markę. Masz do wyboru 186 gotowych szablonów, które z całą
pewnością przyciągną uwagę potencjalnych subskrybentów.
Projekt własnego formularza możesz wykonać w zaledwie kilkanaście sekund. Wybierz
odpowiedni szablon i dostosuj go do swoich potrzeb – możesz dowolnie zmieniać rozmiar,
czcionkę, kolor i kształt niemal każdej części formularza.
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Przeczytaj więcej na naszym blogu.

3.2 Jak importować odbiorców?
1

Jeżeli posiadasz listę adresów, które wyraziły zgodę na otrzymywanie wiadomości od
Ciebie możesz dodać ją do konta używając funkcji Importu.
Przejdź do zakładki Odbiorcy i kliknij Importuj listę.

2

Wybierz najwygodniejszą formę. Możesz wczytać plik z komputera ( w formacie .csv,.
txt, .vcf ,.xls, .xlsx, .ods ), wkleić adresy lub dodać adresy bezpośrednio z Twojego
konta pocztowego czy też z innych serwisów. Pamiętaj o personalizacji wiadomości
potwierdzającej w ustawieniach importu lub kampanii, gdyż będzie ona wysłana do
wszystkich importowanych adresów.

Jeśli chcesz dodać tylko kilka adresów, zrób to w zakładce Odbiorcy >> Dodaj odbiorców.
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4. Statystyki – Dowiedz się jak sobie radzisz
Dynamika e-mail marketingu wynika ze zmienności zachowania klienta. W dzisiejszych czasach
konieczne jest śledzenie i pomiar wyników przed, podczas i po zakończeniu kampanii. Za
zrozumieniem zachowań klienta idzie dopasowanie treści Twoich działań do jego potrzeb, a tym
samym tworzenie coraz bardziej skutecznych kampanii.

4.1 Statystyki subskrypcji.
Poznaj swoich Odbiorców za pomocą przyjaznych statystyk subskrypcji.
1

Przejdź do zakładki Statystyki i wybierz Statystki kampanii. Następnie wybierz sekcję
Subskrypcja.

2

Wybierz kampanię i datę, a następnie kliknij Pokaż Statystyki.

4.2. Analiza wysyłek
Sprawdzaj czy Twoje wiadomości są otwierane i czy Odbiorcy klikają w linki oraz porównuj wyniki.
Zawsze uważnie monitoruj poziom zwrotów i skarg.
1

Przejdź do zakładki Statystyki i kliknij Statystyki kampanii.

2

Wybierz typ wiadomości i jej tytuł, a dane załadują się automatycznie. Możesz również
wybrać przedział czasu jaki Cię interesuje oraz dokonać porównania dwóch wiadomości.
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Przeczytaj więcej w naszej Bazie Wiedzy.
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