SMARTEMAILING.CZ

Jak to udělat, aby vaše letošní vánoční
e-mailová kampaň byla mnohem úspěšnější
než ta loňská? Jaké oblasti si pohlídat?
Vše jsme pro vás sepsali do checklistu.

1. Rozšiřte svou databázi o nové kvalitní kontakty
Webovým formulářem (pop-up okno, newsletter formulář,...).
Lead magnety (e-book, slevový kód, doprava zdarma,...).
Na Facebooku.
Soutěží (např. ať lidé napíšou, co by si přáli od Ježíška z vašeho e-shopu).
Wishlisty na webu (lidé vyplní na vašem e-shopu, co by si přáli k Vánocům
a pošlou to někomu, kdo by jim to mohl nadělit).
Offline (na prodejně, na živých akcích, QR kódem,...).

TIP: s webovými formuláři můžete ve SmartEmailingu
sbírat jakákoliv zajímavá data a ukládat je do
vlastních polí (například o co se lidé zajímají nejvíce).

Více informací o budování databáze se dočtete v našem článku
Jak na budování e-mailové databáze
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2. Vyhodnoťte, co fungovalo minulé roky
Kdy začínala vánoční sezóna?
Kdy lidé nejvíce nakupovali?
Jaké produkty/služby se nejvíce prodávaly?
Jaké akce měly největší ohlas?
Co přineslo největší obrat?
Na jakých zařízeních lidé nejvíce nakupovali (telefon, počítač, tablet)?
Kdo nakupoval nejvíce (věk, pohlaví,...)?
Vyhněte se tomu, co nefungovalo.

TIP: Využijte do vánoční kampaně také vaše
affiliate partnery.

3. Co zkontrolovat před spuštěním vánoční
kampaně
Zátěž webu - zvládne vyšší návštěvnost?
Máte správně integrovaný e-mailingový nástroj s webem
(např. formuláře a cílové stránky)?
Doručitelnost a DNS záznamy (pozor, občas mohou záhadně zmizet, zvlášť,
když má k doméně přístup více lidí).
Webtracking (pokud máte integraci s chytrým mailingovým nástrojem, jako
je SmartEmailing, pak využijte možnost reagovat na chování zákazníků na
vašem webu).
Průchodnost běžných automatizací - funguje opuštěný košík? Welcome
kampaně? Nejsou v ponákupních automatizacích nějaké historické
nesrovnalosti (např. banner na letní kampaň, odkaz na letní tipy nebo na
vyprodané produkty)? Více bod č. 5 v tomto checklistu.
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4. Kdy posílat
Využijte důležité dny:
Listopad

Listopad

Listopad

Lis - Pros

Prosinec

Prosinec

25

28

29

27 - 24

24

31

Black
Friday

Cyber
Monday

Giving
Tuesday

Advent

Štědrý
den

PF
2023

a vánoční přání

- Praktická data - oznamte poslední den, kdy váš e-shop stihne
doručení dárků do Vánoc. Jaký dopravce je nejrychlejší a do kolika dní 		
stíhá doručit? Je možné vyzvednutí na pobočce a do kdy?
- Povánoční slevy.
- Informace, jak budete v e-shopu fungovat mezi svátky (jako vždy,
omezeně, zavřeno,...). Řekněte to svým zákazníkům e-mailem i na webu.
- Různé mezinárodní dny, které se vážou k vašim aktivitám.

TIP na Black Friday: odpočet
Nasaďte odpočet na zboží za výhodnou cenu v daný den,
ať lidé ví, kdy přesně slevy skončí.

TIP těsně před Vánocemi: dárkové poukazy
Promujte vaše dárkové poukazy během celé vánoční
kampaně. Největší reklamu jim udělejte těsně před Vánoci,
když už je v ohrožení doručení zboží do Štědrého dne.

Posílejte ve správný čas pro konkrétní lidi.
Pro někoho to je v 7 ráno, pro jiného ve 12 a pro dalšího ve 21 hodin.

TIP: SmartEmailing tohle dilema vyřeší za vás - umí
odeslat e-mail v době, kdy ho odběratel nejčastěji otevírá.
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5. Automatizujte
Usnadněte si navazování a udržování dlouhodobého vztahu se zákazníky
díky různým e-mailovým automatizacím.
Nově nasbíraným kontaktům pošlete uvítací e-maily (11 tipů a vzorů na ně).
Remarketujte díky automatizaci - na vaše kontakty můžete cílit i na
Facebooku a Skliku.
Nastavte si automatizaci na opuštěný košík. Ve vánoční sezóně je to
obzvláště důležité! Až každý 2. košík totiž zůstává opuštěný.

TIP na copywriting:
“Co máš v košíku patří mezi top dárky, určitě se jimi trefíš!”

6. Tipy na předmět e-mailů
Je stručný a jasný. Ideálně do 40 znaků.
Má výzvu k akci (pouze dnes, doprava zdarma končí,...).
Prozrazuje, co najdete uvnitř.
Oslovuje vás (křestní jméno, příjmení, jméno vaší firmy).
Je znepokojující (neotevírat, interní komunikace, pozor,...).
Obsahuje slovesa (zjistěte, začněte, stihněte,…).
Klade otevřené otázky (jak letos oslavíte Vánoce?).
Je vtipný a hravý.
Není celý VELKÝMI PÍSMENY a s !!!.
Používá čísla (50 %, Pouze do 11. 11.).
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7. Tipy pro obsah e-mailů
Mějte vždy responzivní e-maily (pro všechna zařízení, protože 46 % lidí
otevírá e-maily na mobilním telefonu).
Pište o problémech, přáních nebo potřebách vaší cílové skupiny (využijte
blogové články a další obsah).
Držte jednotnou tonalitu a grafiku e-mailů.
Přinášejte v e-mailech hodnotu (tipy, informace, produkty, pozvánky,
tradice, recepty,...).
Pohrajte si s časovými odpočty do Vánoc.
Vytvořte pěkné vánoční GIFy nebo bannery.
Využijte recenze a doporučení vašich zákazníků.
Sdělujte, proč je lepší nakupovat u vás než u vaší konkurence (např. ceny,
zákaznický servis, záruka, expresní dodání, povánoční výměna,...).

TIP: máte na e-shopu speciální dárkovou sekci nebo
dárkového rádce? Veďte tam své (nejen e-mailové)
kampaně.

8. Personalizujte
Personalizované propagační e-maily mají o 29 % vyšší unikátní míru otevření
a o 41 % vyšší unikátní míru prokliku (Bluefrontier.co.uk).
Oslovení (jméno, příjmení, pohlaví).
Obsah e-mailu (např. podle posledního nákupu).
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9. Segmentujte
Například podle:
Věku.
Pohlaví (posílejte ženám tipy na dárky pro muže a naopak).
Bydliště.
Cenové hladiny nákupů.
Zájmů.
Zákazník/nezákazník.
Můžete segmentovat také díky štítkům (vlastní pole).
…

Čím specifičtější segmenty si vytvoříte, tím větší zaujetí budou vaše
e-maily mít. Stačí používat štítky ve vašem e-mailingovém nástroji.

TIP pro předvánoční období: segment nakoupili před
rokem (opakovaný nákup).
Pošlete e-mailing na kontakty, které v předvánoční období
nakoupili loni. Je velká pravděpodobnost, že to byl dárek
a je šance, že nákup zopakují i letos.

Co tomuto segmentu poslat za obsah? Například:
- Co je na e-shopu nového?
- O jaký sortiment se rozšířil za poslední rok?
- Jaké nové výhody máte?
- Nejlepší tipy na dárky pro něj, pro ni, rodiče, prarodiče, děti, sportovce,...
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10. Testujte, testujte, testujte
Četnost e-mailů.
Předměty.
Preheadery.
Texty e-mailu.
Grafiku e-mailů.
GIFy.
A/B test provádějte na aktivních kontaktech. Verzi, která bude mít lepší
výsledky, pak rozešlete na zbytek databáze kontaktů. Nezapomeňte:
testujte vždy jen jednu změnu, abyste výsledek uměli správně vyhodnotit.
Před odesláním vždy zkontrolujte zkušební rozesílku e-mailu (zda fungují
odkazy, jak vypadá e-mail na různých zařízeních, spamová kontrola,...).

11. Pohlídejte si právní otázky e-mailingu
Chcete si být jistí, že máte všechno v pořádku? Podívejte se na náš online
záznam Právo v e-mailingu.
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Tak, to nejdůležitější už víte.
Držíme palce, ať je vaše letošní vánoční kampaň
ještě úspěšnější než ta loňská.
A kdybyste potřebovali s e-mailingem pomoci,
ozvěte se nám.

SLUŽBY PRO KLIENTY
(kampaně, strategie, tvorba šablon pro rozesílku..)

ZÁKAZNICKÁ PODPORA

obchod@smartemailing.cz
+420 777 053 924 (9 - 16 hod ve všední dny)
podpora@smartemailing.cz
+420 511 444 321 (9 - 16 hod ve všední dny)

Pořádáme také individuální školení pro firmy, agentury i volnonožce.
Sledujte aktuální nabídku tady. Rádi pomůžeme i vám.
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