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Szanowni Państwo,

Z przyjemnością oddajemy w Państwa  ręce „Poradnik e-izby e-marketing. E-mail Marketing.”, który 
został opracowany przez ekspertów Izby Gospodarki Elektronicznej. Jest to pierwsza część porad-
nika z zakresu e-marketingu kolejne opracujemy cyklicznie wraz z grupą członków Izby Gospodarki 
Elektronicznej. 

Na łamach poradnika poruszamy następujące zagadnienia:
• E-mail marketing – co decyduje o jego skuteczności 
• Najpierw integracja, potem personalizacja. Wykorzystuj efektywnie swoje dane, minimalizuj 

koszty i buduj solidny wizerunek swojej firmy
• Pułapki, które zmniejszają konwersję z email marketingu w e-commerce i jak się przed nimi uchro-

nić 
• Segmentacja i personalizacja jako „must do”
• Skup się na kliencie, a nie na produkcie – jak najlepiej skomponować treść e-maili, aby nie zwięk-

szać liczby wypisujących się z newslettera
• Personalizacja wizyt. Dostosuj sklep do potrzeb różnych grup odwiedzających
• Lead Naturing w e-mail marketingu nie jest taki straszny, jak go malują
• Jak zgodnie z prawem uzyskać zgodę na wysyłanie mailingu 
• Jak legalnie przetwarzać dane osobowe zebrane dla celów e-marketingu
• Wiele kanałów, jeden klient – o komunikacji omnichannel 

W związku z dynamicznymi zmianami w cyfryzacji Poradnik będzie regularnie uaktualniany. 

Nieustannie zapraszamy Państwa do wspólnego rozwijania polskiej e-gospodarki. Wierzymy, że ma-
jąc podobne potrzeby w zakresie aktywności takich, jak regulacje prawne, badanie trendów, wypra-
cowywanie standardów rynkowych czy działania edukacyjne w kontekście rzeczywistych wyzwań 
branży, możemy - wspólnymi siłami - rozwiązywać najważniejsze problemy i przyczyniać się do wzro-
stu konkurencyjności rodzimej gospodarki cyfrowej. 

W 2017 roku rozpoczęliśmy naszą aktywność lokalną z flagowym projektem “Polska Regionalna Go-
spodarka Cyfrowa”. Jesteśmy już obecni w regionach: śląskim i małopolskim. W tych regionach wdra-
żamy: Szkołę Gospodarki Cyfrowej, edukujemy lokalny biznes i konsumenta oraz wspieramy rozwój 
legislacyjny przedsiębiorców. 

Misją Izby Gospodarki Elektronicznej jest rozwój polskiej gospodarki cyfrowej poprzez współpracę, 
wymianę wiedzy, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów 
w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz z organizacjami poza-
rządowymi w kraju i na świecie. Izba wspiera rozwój e- gospodarki w kraju i Europie, dzięki wykorzy-
staniu innowacji technologicznych, informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), w tym sieci Internet 
oraz sprzętu i oprogramowania, a także ich praktycznych zastosowań w prowadzeniu działalności 
gospodarczej. Wspieramy też przedsiębiorców (zwłaszcza małych i średnich) poprzez dostarczanie 
wiedzy (know-how) oraz rozwiązań technologicznych. e-Izba reprezentuje i wspiera interesy gospo-
darcze firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnie-
niem firm zrzeszonych pod jej auspicjami. 

W związku z powyższym, zapraszamy do przystąpienia do Izby Gospodarki Elektronicznej i aktywne-
go zaangażowania w nasze inicjatywy. 

Gorąco zapraszam również na najważniejszy event cyfrowy branży: Forum Gospodarki Cyfrowej 
www.forumgc.pl już 9 listopada 2017 r. oraz na Galę konkursu e-Commerce Polska awards 2017, 
która odbywa się tego samego dnia wieczorem: www.ecpawards.pl . 

Życzę inspirującej lektury,

Patrycja Sass-Staniszewska
Prezes Zarządu
Izba Gospodarki Elektronicznej

Patrycja Sass-Staniszewska
Prezes Zarządu
Izba Gospodarki
Elektronicznej

http://www.ecommercepolska.pl
http://www.forumgc.pl
http://www.ecpawards.pl
http://e-izba.pl/pl/dolacz-do-e-izby/zostan-czlonkiem-e-izby/deklaracja-czlonkowska/
http://e-izba.pl/pl/dolacz-do-e-izby/zostan-czlonkiem-e-izby/deklaracja-czlonkowska/
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E-mail marketing – co decyduje o jego skuteczności
Magdalena Czachowska, Optimise

Podstawą codziennej pracy Marketera jest m.in. odpowiednie zarządzanie bazami danych i retargetowanie 
czyli selekcjonowanie konsumentów. Oba te elementy decydują o efektywności e-mail marketingu. O czym 
warto pamiętać przygotowując kampanie z jego wykorzystaniem i jakich błędów się wystrzegać?

E-mail marketing to narzędzie, które od dawna wspiera działania sprzedażowe. Mimo tego nadal zdarzają się 
wysyłki, które są zupełnie przypadkowe i nieprzemyślane – potencjalny klient otrzymuje oferty niezwiąza-
ne z jego potrzebami oraz niedostosowane do jego sposobu konsumpcji mediów. Wpływa to bezpośrednio 
na  brak realizacji celów sprzedażowych oraz wizerunkowych przez firmy. Aby e-mail marketing skutecznie 
wspierał sprzedaż, warto skupić się przede wszystkim właściwym administrowaniu i korzystaniu z bazy da-
nych oraz dopasowaniu treści do użytkownika. Warto też prowadzić komunikację retargetingową do tych 
osób, które wykazują większe zaangażowanie w naszą markę. 

Po pierwsze: baza
Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przy e-mail marketingu jest prowadzenie komunikacji nie-
uwzględniającej personalizacji i segmentacji bazy. Każda osoba, której adres mailowy znajduje się w bazie 
Marketera otrzymuje wiadomość o tej samej zawartości. Warto pamiętać o tym, by przygotowywać osobiste 
wiadomości nawiązujące do historii użytkownika i jego preferencji. Z naszego doświadczenia wynika, że do-
bierając treści do potrzeb użytkownika mamy większą szansę wejść z nim interakcję niż przy informowaniu 
tylko ogólnie o nowościach i promocjach. Wskaźniki Open Rate oraz CTR rosną o 20-50%

Baza, z której korzysta Marketer, powinna być na bieżąco uaktualniana. Przede wszystkim należy usuwać 
z niej tzw. twarde odbicia (adresy, które nie istnieją) oraz adresy mailowe, które wpadają do spamu. Należy 
zwracać szczególną uwagę na niskie wskaźniki dostarczalności maili i brak weryfikacji antyspamowej.

Po drugie: retargetowanie
E-mail retargeting opiera się na danych o użytkownikach. Im są one pełniejsze, tym firma ma większe szan-
se na dotarcie do odpowiednich osób z właściwym komunikatem. Użytkownik powinien otrzymać e-mail z 
produktami, które ostatnio oglądał, a także contentem, który może być dla niego interesujący. Warto także 
uwzględnić dodatkowe (ograniczone czasowo) benefity za skorzystanie z oferty – darmową dostawę lub 
rabat. Ogólna lub wspierająca wizerunek reklamodawcy wiadomość nie spełni swojego zadania. E-mail retar-
geting podnosi wskaźniki sprzedażowe nawet o 100%.

Szczegóły, o które warto zadbać
Równie ważne – jak zarządzanie bazą i retargetowanie – jest przestrzeganie odpowiednich proporcji między 
zdjęciami i tekstem, aby uniknąć znalezienia się na spam liście. Nie należy także zapominać o informowaniu 
osób, do których kierowana jest wysyłka, kto jest jej nadawcą. Informacja powinna być dla użytkowników 
klarowna i jasno wskazywać, z czyjej bazy mailingowej pochodzi.

Ponadto należy zadbać o dostosowanie e-mailingu do wersji mobile. Niestety wiele firm zapomina o tym, 
że coraz częściej korzystamy z poczty elektronicznej na urządzeniach mobilnych i nie uwzględnia tego przy 
projektowaniu wiadomości.

http://www.ecommercepolska.pl
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Najpierw integracja, potem personalizacja. Wykorzystuj efektyw-
nie swoje dane, minimalizuj koszty i buduj solidny wizerunek 
swojej firmy
Michał Wojciechowicz, Square Data

Współczesne trendy polegające na gromadzeniu danych nie są aż tak widoczne na rynku od strony konsu-
menta, jak na rynku biznesowym. Wielkie zainteresowanie Big Data sprawia, że bardzo często firmy zwracają 
uwagę na ilość, a nie jakość danych, które gromadzą. Nie jest to kwestia oceny tych danych, lecz możliwości, 
jakie niesie za sobą ich wykorzystanie np. w komunikacji marketingowej.

Możliwości jest sporo, lecz należy mieć na uwadze, jakiego typu dane można wykorzystać w marketingu i 
jakie korzyści przyniosą nam działania, w których je zastosujemy.

Każda z firm posiada kilka źródeł danych, z których możemy pozyskiwać odpowiednie informacje dotyczące 
swoich klientów, ich zakupów, gustów, reakcji i zachowań. Kluczem do realizacji sprytnych kampanii jest inte-
gracja danych z różnych źródeł w jednym miejscu. Nie polega to jednak na integracji wszystkich danych, lecz 
tylko tych, na których nam zależy, by wykorzystać je w komunikacji. 

Mamy dzięki temu możliwość dokładnego targetowania swojego przekazu, jego personalizacji oraz przepro-
wadzania różnego rodzaju analiz. Każdą realizowaną kampanię, można bowiem przeanalizować na podstawie 
danych, które posiadamy na temat klientów, by nieustannie weryfikować, kim tak naprawdę są nasi klienci i 
w kim nasza firma wzbudza największe zainteresowanie.

Realizując zatem kampanie wykorzystujące zintegrowane dane, możemy tworzyć ścieżki życia klientów, czy 
też tzw. Customer Journeys, podczas których będziemy dostarczać im spersonalizowany przekaz, odpowiada-
jący oczekiwaniom danej grupy klientów. Wiemy bowiem dzięki danym, kim są nasi klienci, jakie są ich reakcje 
na naszą komunikację oraz którzy z nich są tymi wyjątkowo aktywnymi, a którzy o nas już dawno zapomnieli.
Analiza kampanii może odbywać się przy użyciu np. wartość oraz częstotliwość dokonywanych zakupów, 
typy produktów, ich kolory, rozmiary, kategorie itd. Ponadto, wykorzystując wszelkie dane deklaratywne i 
behawioralne z różnych źródeł naszego kontaktu z klientami mamy możliwość dostosowywania się do nie-
ustannie zmieniających się oczekiwań i potrzeb naszych klientów.

Integracja przydatnych w przekazie marketingowym danych, ma ogromne znaczenie pod względem budowa-
nia wizerunku naszej firmy i dbanie o jego jakość w oczach naszych klientów.

Nie tylko ma to wpływ na o wiele większe pole możliwości do realizowania rozbudowanych scenariuszy, 
wielokanałowych kampanii, lecz także dostarczania treści spersonalizowanej, a co za tym idzie bliskiej ocze-
kiwaniom klienta, ponieważ bazującej na jego dotychczasowych działaniach w każdym punkcie styku z naszą 
firmą. 

Mając do dyspozycji dane z różnych źródeł oraz wizję przed oczami, z kim i w jaki sposób chcemy się komuni-
kować, możemy podjąć się wielokanałowych działań, które realizujemy przez różne kanały. W tym przypadku 
istotne jest również utworzenie naszym klientom tzw. profili 360* mających na celu przypisanie im wszyst-
kich informacji i typów danych, które na ich temat posiadamy. Dotyczy to również informacji zwrotnych od 
dostawców naszych rozwiązań w zakresie marketingu, ponieważ to w tym punkcie znajduje się kluczowa 
kwestia związana z redukcją kosztów naszych działań, jak i budowaniem pozytywnego wizerunku marki, 

http://www.ecommercepolska.pl
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Pułapki, które zmniejszają konwersję z email marketingu w e-com-
merce i jak się przed nimi uchronić
Eliza Bzdoń, FreshMail

Email marketing odpowiada za blisko 1/5 sprzedaży w e-commerce (Custora). Marketerzy jednak wciąż popeł-
niają błędy, które zmniejszają konwersję z wysyłanych kampanii. Najważniejsze z nich to:

Zły temat wiadomości, brak preheadera i niewiarygodny nadawca

Aby móc mówić o konwersji z email marketingu, odbiorca musi najpierw otworzyć maila. Dlatego należy od-
powiednio przygotować temat, nadawcę i preheader wiadomości. Aż 69% odbiorców oznacza mail jako SPAM 
tylko na podstawie tematu, stąd błędy w tych treściach mogą kategorycznie zmniejszyć konwersję z mailin-
gu (Convince & Convert).

Temat wiadomości powinien mówić, co znajduje się w treści maila lub zachęcać do otwarcia go. Badania Fre-
shMaila wskazują, że krótki, dwuwyrazowy temat osiąga najwyższy wskaźnik Open Rate.

unikając chaosu w komunikacji z klientami. 
Kluczem do osiągnięcia powyższych celów jest być może nie tak łatwa, lecz możliwa do wykonania integracja 
wszystkich danych, które posiadamy na temat naszych klientów w jednym miejscu. Istotnym jest zarówno 
gromadzenie danych i tworzenie profili klientów 360*, lecz także korzystanie z nich w celu dokładnych analiz 
oraz personalizacji scenariuszy naszych kampanii i treści przekazów w nich dostarczanych. Ostatnim ele-
mentem prowadzącym do usprawnienia komunikacji i dbania o wizerunek naszej firmy jest panowanie nad 
wszystkimi kanałami komunikacji poprzez ich scentralizowanie lub nieustanną współpracę poszczególnych 
działów naszej firmy, mając na celu unikanie zduplikowanych komunikatów oraz tych, którymi z całą pewno-
ścią nie są zainteresowani nasi klienci. Pamiętajmy zatem o tym, że czym innym jest klient, a czym innym lead, 
prospect itd.

http://www.ecommercepolska.pl
http://blog.custora.com/2016/05/custora-e-commerce-pulse-report-q1-2016/
http://www.convinceandconvert.com/convince-convert/15-email-statistics-that-are-shaping-the-future/
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Reputacja nadawcy to drugi czynnik wpływający na OR. Dobre połączenie to imię + firma (np. Jan Kot z e-sklep.
pl), które przedstawia realną osobę oraz uzasadnia treść wysłaną przez firmę.

Dobrze przygotowany preheader, czyli treść widoczna jeszcze przed otwarciem maila, zwiększa OR nawet o 
246%. Powinien on odnosić się do tematu i zachęcać do zapoznania z ofertą.

Brak segmentacji i personalizacji kampanii

Istotą dobrego email marketingu jest dotarcie do odbiorców z dopasowaną i osobistą treścią. Dlatego wysy-
łanie mailingów z ogólną ofertą mija się z celem i może negatywnie wpływać na konwersję.

Jak się przed tym uchronić? Przez segmentację i personalizację. Segmentacja to dzielenie bazy odbiorców 
na mniejsze grupy o określonych cechach. Pozwala doskonale dobrać treść do konkretnych klientów, czyli 
personalizować wysyłki. Najprostszym sposobem personalizacji jest użycie imienia odbiorcy - umieszczone w 
temacie może zwiększyć Open Rate nawet o 126%.

Podstawową formą segmentacji jest podział ze względu na płeć, co pozwala już na wstępie rozróżnić ofertę 
kierowaną do kobiet i mężczyzn. Jednak najcenniejsze dane to wiedza o zachowaniach odbiorców, zarówno 
względem wysłanej kampanii - np. otwarcie wiadomości, kliknięcie w link, jak i zachowań na stronie interne-
towej, historii zakupowej oraz ścieżce, jaką pokonał odbiorca po przejściu z maila na stronę e-sklepu.

Niewidoczne lub wprowadzające w błąd CTA

Czas skupienia na treści czytanej w Internecie to zaledwie 8 sekund. Dlatego treść mailingu powinna być 
maksymalnie przejrzysta i prosta w odbiorze.

Każdy mailing powinien mieć wyraźny cel, który odbiorca realizuje poprzez kliknięcie w jedno wyraźne CTA. 

CTA powinno mocno się wyróżniać. Najlepiej sprawdzają się kontrastujące kolory, większe fonty oraz wyraź-
nie zarysowany kontur przycisku. Strzałki, czy grafika, na której postać wskazuje palcem na CTA, dodatkowo 
kierują wzrok odbiorcy w dedykowane miejsce. Umieszczenie CTA powyżej linii załamania sprawi, że zostanie 
ono od razu zauważone.

Równie ważnym jest, aby dokładnie sprawdzić poprawność linku CTA, co wpływa bezpośrednio na konwersję.

http://www.ecommercepolska.pl
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Segmentacja i personalizacja jako marketingowe “must do”
Anita Wata, Optivo

Jednym z głównych wyzwań marketerów jest dotarcie do określonego grona odbiorców z kon-
kretnym, przeznaczonym dla nich komunikatem, na który zareagują. Działaniem, dzięki które-
mu jest to możliwe, jest segmentacja bazy a następnie personalizacja komunikacji. Mimo, że 
marketerzy zdają sobie z tego sprawę, jest to wciąż często pomijany element w przygotowaniu 
kampanii e-mail marketingowych. 
E-mail marketing nie powinien opierać się jedynie na wykorzystaniu przyciągających uwagę grafik i zautoma-
tyzowanym procesie wysyłki. Najprostszą, a zarazem najbardziej efektywną drogą do prowadzenia skutecz-
nej kampanii jest segmentacja klientów oraz dostosowanie komunikacji do konkretnych grup docelowych. Od 
czego zacząć? 

Podział klientów 
Odbiorców można podzielić na kilka charakterystycznych grup. Podstawowe segmenty, na które – zgodnie z 
cyklem życia klienta – można podzielić bazę, to klient potencjalny, nowy, obecny czy nieaktywny. Na podsta-
wie kolejnych, zbieranych z czasem danych, możesz dodatkowo podzielić bazę w oparciu o informacje dekla-
ratywne (np. wiek, płeć, imię, miejscowość) oraz  behawioralne, dotyczące ich zainteresowań. W segmentacji 
bazy pomoże też analiza RFM, która pozwala określić, kiedy klient dokonał ostatniego zakupu, jak często 
dokonywał zakupów, czy też jaka jest całkowita wartość zamówień dokonanych przez danego klienta. 

Sposoby na zbieranie informacji o odbiorcach

Segmentację warto rozpocząć już na etapie subskrypcji newslettera. Możesz więc poprosić o podanie imienia, 
daty urodzin lub płci. Aby uniknąć wypełniania zbyt wielu pól podczas zapisu na newsletter, do określenia płci 
możesz zastosować dwa buttony (kobieta/mężczyzna), które zastąpią pojedynczy button zapisu. Pozostałe 
dane możesz zbierać przy pomocy ankiet ale też – o czym nie można zapominać – na podstawie zachowania 
odbiorców. Analizuj profile kliknięć w newsletterze oraz ruch na stronie – w ten sposób klient sam Ci „mówi”, 
co go interesuje. Posiadając tego typu informacje i wykorzystując je do segmentacji bazy, masz idealną pod-
stawę do tego, aby personalizować kierowane do odbiorców e-maile.

Personalizacja

Personalizację możesz zastosować w tytule e-maila, nazwy nadawcy (np. opiekun klienta) oraz treści.  Nie-
zwykle ważny w przypadku personalizacji jest dobór odpowiednich ofert. Korzystając z programu do reko-
mendacji oraz dynamicznej treści newslettera, możesz automatycznie tworzyć paragrafy zawierające pro-
dukty, na które z największym prawdopodobieństwem zareaguje Twój klient.  E-sklepy, które posiadają swoje 
stacjonarne oddziały lub lokale gastronomiczne rozsiane po całym kraju, mogą z kolei spersonalizować wysy-
łany content na podstawie geolokalizacji, promując oferty w najbliższym subskrybentowi punkcie. Pamiętaj, 
że przygotowanie indywidualnych komunikatów wpłynie w dłuższej perspektywie na lojalność klienta. 

Segmentacja odbiorców ze względu na cykl życia klienta to podstawowy element skutecznej strategii mar-
ketingowej. Precyzyjne określenie grup docelowych, do których chcemy komunikować jako marka, umożliwi 
tworzenie spersonalizowanych treści, które zostaną docenione przez klientów. Konsumenci chcą otrzymy-
wać komunikaty, będące dla nich przydatną wskazówką, która da im konkretne korzyści. Jeśli tylko na po-
ziomie określenia grupy docelowej oraz segmentacji odbiorców poznamy potrzeby klientów i podejmiemy 
właściwe kroki w kierunku ich spełnienia – klienci odwdzięczą się lojalnością.
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Skup się na kliencie, a nie na produkcie -  jak najlepiej skompono-
wać treść e-maili, aby nie zwiększać liczby wypisujących się  
z newslettera
Przemysław Galadyk, Gospy.pl

Zaplanowanie skutecznej kampanii e-mail marketingowej nie jest łatwym zadaniem. Przy jej tworzeniu 
ogromne znaczenie mają detale. O słabym wyniku mogą zadecydować drobne pomyłki i niedociągnięcia. Bar-
dzo często, przygotowując wiadomości marketingowe, nie potrafimy spojrzeć na ich treść z punktu widzenia 
odbiorcy. Nie mam na myśli technikaliów, takich jak odpowiedni dobór tytułu e-maila czy przycisków “call 
to action”, ale przemyślenie, jaką dodatkową wartość nasze wiadomości mogą zaoferować klientowi. W jaki 
sposób można uniknąć skupiania się wyłącznie na produkcie i jednocześnie umiejętnie budować markę i skła-
niać do regularnego czytania wiadomości marketingowych? Najważniejsze jest przygotowanie wartościowej 
treści i przesłanie jej do właściwych odbiorców. 

Bądź ekspertem a nie akwizytorem

Każdy z nas codziennie znajduje w skrzynce odbiorczej kilka do kilkudziesięciu marketingowych wiadomości 
e-mail. Większość z nich w ciągu kilku sekund trafia do kosza, o ile już wcześniej nie zostały zablokowa-
ne przez filtry antyspamowe. Najpopularniejszą treścią e-maili newsletterowych jest informacja o nowych 
promocjach, zniżkach, wyprzedażach, nowościach produktowych czy konkursach. Istnieje sposób na to, aby 
odróżnić się od pozostałych sprzedwców, wysyłających szablonowe e-maile. Wystarczy zadać sobie pytanie 
jakiej wiedzy o produkcie czy usłudze oczekuje klient? Jakie pytania zadałby nam po przeczytaniu instrukcji 
obsługi czy zapoznaniu się z ofertą ? Następnie wystarczy tę wiedzę w przystępny sposób zaserwować 
klientowu i spowodować tym samym, że zacznie postrzegać Cię jako eksperta. Będzie chciał kupować w 
Twoim sklepie poniewaz uzna, że ma do czynienia z profesjonalistą, na którego radę czy opinię może zawsze 
liczyć. 

Zakładam, że masz ogromną wiedzę o produkcie, który sprzedajesz lub usłudze, którą świadczysz. Jesteś 
zatem ekspertem w wąskiej dziedzinie swoich produktów lub usług. Jeżeli nie znasz swoich produktów od 
podszewki – to zrób wszystko, żeby je poznać i stać się ekspertem. Zyskujesz wtedy możliwość dzielenia się  
wiedzą i wykorzystania jej jako wartości, którą chcesz podzielić się z klientem. Dla niego Twoja wiedza będzie 
miała wartość praktyczną i doceni to reagując na przesłane wiadomości e-mail i dokonując zakupów w firmie, 
którą uważa za profesjonalną i godną zaufania.  

Negatywny efekt przyniesie sytuacja, w której klient będzie odbierał Cię jak akwizytora, który stoi pod jego 
drzwiami i ma na celu tylko “wciśnięcie mu” produktu. Namolny akwizytor nie wzbudza zaufania zarówno do 
siebie, jak i do produktu, który próbuje sprzedać. Jeżeli klient po przeczytaniu e-maila pomyśli o Tobie jak o 
akwizytorze stojącym pod jego dzwiami, to dzieli go już tylko krok od usunięcia wiadomości lub, co gorsza, 
od rezygnacji z newslettera. Dlatego dobrym pomysłem jest odejście od skupiania się na promocji samego 
produktu czy usługi. Odejście w kierunku wykreowania się w oczach klienta jako specjalista, ekspert, który 
wie o produkcie wszystko i co ważne, jest gotowy bezpłatnie podpowiedzieć mu jak korzystać z produktu, 
pokazać jak produkt wypada w porównaniu z innymi, jak ułatwi życie klietnowi lub jakich pozytywnych emocji 
mu dostarczy. Eskpert nie pozycjonuje się jako sprzedawca. Nie ma na celu sprzedania, a doradzenie. Czasem 
dobra strategią jest nawet poinformowanie jakie wady ma produkt, i wskazanie alternatywnego produktu, 
który jest tej wady pozbawiony. Dobrze sprawdzają się tu wszelkie formy poradników, porównań, zestawień 
czy testów. Tytuły przykładowych wiadomości to: “5 najlepszych...... w 2017 roku”, “Test nowego…….”, “Produkt 
X wypada w testach gorzej niż produkt Y” czy też “Jak idealnie dobrać krawat do koszuli”. Klient nie czuje się 
osaczony sprzedażowo, a jednocześnie otrzymuje za darmo praktyczną wiedzę. 
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Należy odróżnić wartościową wiedzę ekspercką od suchych faktów technicznych. Unikamy przesyłania w 
treści e-maila specyfikacji technicznej czy też opisów produktu tożsamych z ofertą. Chyba, że jakaś cecha 
produktu (np. parameter techniczny) wyróżnia go na tle konkurencji i samo jej wystąpienie może być dla klien-
ta zachęcające do zakupu. Wiedza ekspercka powinna sięgać głębiej. Starasz się dać klientowi wrażenie, że 
znasz produkt tak dobrze, jakbyś był jego wieloletnim użytkownikiem i posiadasz wiedzę praktyczną, której 
nie można odnaleźć w instrukcji obsługi czy opisie produktu. 

Posłużmy się przykładem. Jako produkt wybierzmy: wąż ogrodowy. Oczywiście połączymy wiedzę ekspercką 
z idealną prezentacją produktu. Wąż ogrodowy przedstawimy na zdjęciu kontekstowym, na którym zadowo-
lony i zrelaksowany pan Marek podlewa wężem krzewy, w tle znajduje się idealnie zielona trawa, a wokół 
biegają rozbawione dzieci. To część  sprzedażowa. Dodajmy teraz część ekspercką. Potenjalny klient otrzymu-
je e-mail: “Karolu, podlewasz codziennie ogród? Czy wiesz jak przechowywać wąż ogrodowy? My Ci podpo-
wiemy.” Odbiorca nie usuwa e-maila, ponieważ widzi, że może w nim otrzymać dawkę użytecznej wiedzy. Po 
otwarciu widzi zadowolonego Pana Marka i świetny wąż ogrodowy. Poniżej otrzymuje zachętę do kliknięcia 
w wiadomość ekspercką. W trzech punktach ujawniona zostaje mała dawka wiedzy, kierując do obszerniej-
szego wpisu na blogu eksperckim. Ważna jest data wysłania wiadomości. Wysyłkę warto zaplanować pod 
koniec sezonu ogrodniczego, kiedy już wkrótce ważne będzie przechowanie sprzętu na okres zimowy. Treść 
ekspercka może być skierowana do klienta, który jest już posiadaczem węża, ale również do osoby, która jesz-
cze nie kupiła tego niezbędnego w każdym ogrodzie sprzętu. Również dla niej okaże się interesuąca. 

W naszym przykładzie dostarczamy potencjalnemu klientowi wiedzę, w jaki sposób wybrać odpowiedni 
sprzęt. Doskonale sprawdzi się poradnik związany z podlewaniem, przycinaniem i innymi zabiegami pielęgna-
cyjnymi. Odbiorca doceni fakt, że nie chcemy mu sprzedać kolejnych sprzętów, których w chwili obecnej nie 
potrzebuje. Nie potraktuje nas jak akwizytora. Potraktuje nas jak dobrego doradcę, któremu zależy na tym, 
aby jego wąż był przechowany w odpowiedni sposób. Dodatkowo we wpisie przeczyta, że warto posiadać 
odpowiedni stojak do przechowywania węża ogrodowego. Ekspert wykreuje potrzebę i da gwarancję, że 
zastosowanie odpowiedniego stojaka na wąż, znacznie przedłuży jego żywotność. 

Komunikowanie treści eksperckich wymaga dużo większego zaangażowania i przygotowania ze strony 
sprzedawcy. Zebranie wartościowej wiedzy i opracowanie materiałów wymaga czasu i odpowiedniego za-
planowania. Jednak w dłuższej perspektywie wysiłek i poświęcone zasoby zwracają się z nawiązką. 

Przykłady pozytywne i negatywne

Wiele wiadomości marketingowych skupia się na prezentowaniu samych produktów, wraz z informacjami o 
promocyjnej cenie czy wyjątkowym rabacie. Sprzedawcy zapominają o dodaniu dodatkowej wartości, która 
nie wiąże się z zakupem. Przykład negatywny:
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https://pl.pinterest.com/pin/247838785714261384/

Dla kontrastu przykład pozytywny, który oprócz produktu oferuje klientowi wartość dodaną – wiedzę eks-
percką w postaci poradnika dotyczącego nowoczesnego urządzania domu. Klient otrzymuje wyraźną infor-
mację, że poradnik pobierze gratis. Nie musi kupować żadnych produktów, a cenne porady dostanie bezpłat-
nie. Firma liczy na to, że zainspirowany pomysłami z poradnika zacznie oglądać produkty na stronie z dużo 
większym zaufaniem, sugerując się rekomendacjami ekspertów. Newsletter wysyłany przez Leroy Merlin:

W jaki sposób komunikować wiedzę eskpercką
      
Komunikowanie wiedzy eksperckiej powinno być długoterminową stra-
tegią i opierać się na wcześniej przygotowanym planie. Musimy  zaplano-
wać jakie treści chcemy komunikować, w jakich odstępach czasu, w jakiej 
formie i do jakich grup klientów. Warto odpowiedzieć sobie na pytania: 
Jakie informacje mogą być użyteczne przed a jakie po zakupie? Jakie do-
datkowe produkty można zasugerować klietnowi w połaczeniu z wiedzą 
eksperta? Co klient chiałby dowiedzieć się o produkcie, czego nie będzie 
mógł odnaleźć w instrukcji obsługi lub opiniach innych kupujących? Jakie 
ułatwienia, korzyści i pozytywne emocje zapewni klietnowi produkt lub 
usługa?

Przygotowanie długoterminowej strategii daje możliwość zaplanowania 
w jaki sposób i w jakich porcjach wiedza będzie przekazywana klientom. 
Plan wysyłek pozwoli uniknąć niespójności pomiędzy poszczególnymi 
komunikatami i pozwoli na przygotowanie bardziej wartościowych treści 
z większym wyprzedzeniem. Najtrudniejszym i najbardziej czasochłon-
nym zajęciem będzie przygotowanie treści eksperckich. Jak powinny być 
zbudowane?

Odbiorca nie będzie zainteresowany długimi skomplkowanymi publika-
cjami. Bezcelowe będzie także wysyłanie naukowych opracowań oraz 
nudnych opisów technicznych. Klient oczekuje raczej “pigułki wiedzy” 
zawierającej informacje praktyczne i użyteczne, przedstawione w krót-
kiej i czytelnej formie.                     
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Doskonale zadziała wideo, w którym ekspert wypowiada się na temat produktu, grupy produktów lub pre-
zentuje wyniki testów. Realna osoba eksperta, którą odbiorca poznaje dzięki wideo, niesie za sobą dużą po-
datność na rekomendację. Nie bez powodu kanały Youtube z testami sprzętu, porównaniami i zestaweniami 
cieszą się tak dużą popularnością. “Żywa” postać specjalisty wzbudza zaufanie. Oczywiście może być to eks-
pert spoza Twojej firmy, niezależny i rozpoznawalny przez szersze grono odbiorców np. znany youtuber, ale 
także ekspert wewnętrzny, związany z firmą lub branżą. Pasty do zębów są reklamowane przez zawodowych 
dentystów, leki przez lekarzy a okulary przez okulistów. Drugorzędne znaczenie ma to, czy “Pan doktor” na 
prawdę jest z zawodu lekarzem, czy podstawionym aktorem. Liczy się siła rekomendacji eksperta. 

Dobrą praktyką jest zakomunikowanie częstotliwości w jakiej odbiorca może spodziewać się wiadomości 
eksperckich. Można to zrealizować poprzez przyciski “Zapisz się na cotygodniowy newsletter” lub “Co dwa 
tygodnie wyślemy Ci kolejną poradę”. Dzięki temu odbiorca wie z góry, co jaki czas może spodziewać się kon-
taktu z naszej strony, nie obawia się zalania niezliczoną liczbą denerwujących e-maili oraz docenia uczciwość 
w komunikowaniu naszych zamiarów. Co jakiś czas warto zapytać odbiorcę czy nasze wiadomości nie są 
wysyłane zbyt często lub zbyt rzadko. Postaraj się angażować odbiorcę w treść, którą otrzymuje. Zadbaj by 
była ciekawa i wartościowa. W zamian otrzymasz długoterminową lojalność i zaufanie do Twojej marki, co 
przełoży się na wielokrotne zakupy, zamiast jednokrotnych.

Daj odbiorcy więcej niż się spodziewa

Ile wiadomości marketingowych znalazłeś w swojej skrzynce dziś rano? Kilka? Kilkadziesiąt? Większość z nich 
prawdopodobnie od razu trafiła do kosza. Bez czytania. Tylko kilka z nich zostawiłeś do przeczytania po połu-
dniu. Jeżeli nie miałeś zbyt wiele czasu na czytanie, zostawiłeś na później tylko e-maile od firm, którym ufasz 
i po których spodziewasz się czegoś wyjątkowego, ponieważ wiesz, że w przeszłości firma już kilkatrotnie 
pozytywnie Cię zaskoczyła. Kilka przykładów:

- przesłanie przez serwis z muzyką online listy najnowszych utworów od wykonawców, których ostatnio 
słuchasz;

- przypomnienie, że kończy się okres próbny w serwisie z filmami, 
w którym korzystałeś z 14-dniowego okresu próbnego wraz 
z informacją o darmowym przedłużeniu dostępu o kolejne 7 dni;
- darmowy e-book o właściwym karmieniu psów, napisany przez lekarza weterynarii przesłany przez sklep, 

w którym kupowałeś ostatnio karmę.

Powyższe przykłady pokazują sposób na pozytywne zaskoczenie klienta, poprzez zaoferowanie wartości, 
której się nie spodziewa. Ważne, żeby “niespodzianki” były wartościowe i zawsze bezpłatne. Obniżenie ceny 
produktu poprzez rabat, promocję czy wyprzedaż może nie wzbudzić wymaganego zainteresowania. Nale-
ży zastanowić sie na jakej wartości może zależeć klientowi i zaoferować ją bezpłatnie. Oczywiście najlepiej 
sprawdzają się wiadomości personalizowane, dostosowane do indywidualnych preferencji klienta. Zebranie 
danych pozwalających na właściwą personalizację i segmentację może być czasem dość trudne, wymaga 
poświęcenia czasu i pieniędzy. 

Zbieraj informacje i korzystaj z nich

Warto wspomnieć o błędnym podejściu niektórych przedsiębiorców do tematu budowania bazy danych klien-
tów. Polega ono na zaprzestaniu zbierania informacji o kliencie tylko na kilku podstawowych danych takich 
jak adres e-mail, imię, płeć, wiek i ewentualnie lokalizacja geograficzna. Im mniejsza ilość zebranych danych 
– tym trudniejsza będzie personalizacja. Warto zatem monitorować preferencje klientów i uzupełniać bazę 
danych o zainteresowania, preferencje zakupowe czy status materialny. W przypadku małej bazy można robić 
to “ręcznie” korzystająć np. z portali społecznościowych, wiadomości przesłanych od klienta czy opinii jakie 
zostawił o produkcie w serwisach z opiniami. 
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W przypadku większych baz warto skorzystać z systemów automatyzujących procesy marketingowe. W tej 
chwili istnieje na rynku co najmniej kilka dużych serwisów pozwalających na monitorowanie zachowania 
klientów na Twojej stronie. Systemy typu marketing automation pozwalają na kompleksowe monitorowanie 
jakimi produktami klient był zainteresowany, jakie kupił a jakie odrzucił. System sprawdzi ile razy klient od-
wiedził twoją stronę, ile czasu na niej spędził i czy przerwał proces zakupu przez porzucenie koszyka. Bazując 
na powyższych informacjach system uruchomi automatyczne akcję wysyłając do klienta e-maile oparte na 
wcześniej zdefiniowanych kryteriach. Warto włączyć w process automatyzacji również e-maile eksperckie. 
Badania wykonane przez firmę Experian Marketing Services wskazały, że personalizowane wiadomości 
e-mail przynoszą aż 6-krotny wzrost konwersji. Rekomendacje produktowe oparte na zainteresowaniach 
klienta oraz jego poprzednich zamówieniach stosowane są przez liderów handlu internetowego. Sztandaro-
wym przykładem jest firma Amazon. Badania dowiodły, że e-maile zawierające w temacie imię odbiorcy są 
otwierane około 16% częsciej od “bezpłciowych”. Zestawiająć powyższe dane z informacją o tym, że aż 47% 
wiadomości jest w ogóle otwierane na podstawie tematu można dojść do wniosku, że personalizacja jest 
trendem, na który warto postawić. 

Na koniec najważniesze. Pamiętaj, aby doceniać siłę e-mail marketingu 

W dalszym ciągu jest on, obok pozycjonowania oraz płatnych reklam, jednym z najskutecz-
niejszych oraz co ważne, najtańszych sposobów na promocję produktu, komunikację z Twoimi 
klientami i osiąganie celów biznesowych. Poprzez umiejętne połączenie wartościowych treści 
produktowych, wzbogaconych wiedzą ekspercką i nieoczekiwanymi prezentami dla Twoich od-
biorców możesz osiągnąć  znakomite wyniki. Jeżeli zadbasz o wysoką jakość e-mail marketingu, 
stosunkowo łatwo osiągniesz przewagę konkurencyjną i zbudujesz bazę lojalnych i ufających 
Twojej marce klientów. 

Personalizacja wizyt. Dostosuj sklep do potrzeb różnych grup od-
wiedzających
Piotr Oracz Loopa.eu

Zidentyfikowanie różnych grup osób odwiedzających Twój e-sklep to podstawa, aby myśleć o zwiększe-
niu sprzedaży poprzez personalizację wizyt. Dobrze zaprojektowany sklep powinien uwzględniać potrzeby i 
oczekiwania nie wszystkich, ale głównych segmentów klientów, którzy go odwiedzają. 
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Inaczej zachowują się odwiedzający w zależności od wieku, płci, intencji wizyty a nawet asortymentu jaki 
chcą kupić. Dlatego należy inaczej projektować użyteczność sklepu z branży mody, a zupełnie inaczej z bran-
ży elektroniki.
Poniższa infografika zawiera podstawowe różnice w zachowaniu zakupowym oraz oczekiwaniach co do 
funkcjonalności sklepów między kobietami a mężczyznami. Upewnij się, że masz je wdrożone. 

Jak dostosować sklep do różnych grup odwiedzających?

Krok po kroku od czego należy zacząć:
1. Uruchom narzędzia do badania zachowania poprzez mapy cieplne, klikania, przewijania (np.: dzięki HotJar)
2. Uruchom ankiety na porzucenie sklepu, porzucenie koszyka badające intencje wizyt (np.: dzięki Omnico-

nvert) 
3. Zbadaj jak zachowują się różne grupy użytkowników na stronie (np.: dzięki Google Analytics). 
4. Zidentyfikuj grupy odwiedzających na bazie ich zachowania, częstotliwości wizyt, mikrokonwersji na stro-

nie czy częstotliwości zakupów
5. Przygotuj plan i pomysły, a następnie zacznij je testować. Stosuj Personalizacje, które polepszają pozy-

tywne doświadczenie ze stroną (np.: dzięki Omniconvert)
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Przykłady Personalizacji

97% - o tyle udało się podnieść współczynnik konwersji w AVON w ramach kategorii make-up. 
Wszystko dzięki analizie, zweryfikowaniu potrzeb klientek i zastosowaniu Personalizacji. 
Zaczęliśmy od analizy zachowania klientek. Okazało się, że te, które korzystają z możliwości filtrowania po 
kolorze oczu, konwertują znacznie lepiej od pozostałych odwiedzających. Podstawowy cel był więc jasny: 
zachęcić do filtrowania. Uruchomiliśmy w odpowiednim momencie wizyty specjalnie przygotowany widget, 
w którym pytaliśmy klientki, jaki jest ich kolor oczu, a następnie filtrowaliśmy produkty zgodnie z uzyskaną 
odpowiedzią. 

 
W trakcie dalszej wizyty uruchamialiśmy „umilacze”, czyli banery, które serwowały komplementy w zależności 
od wskazanego koloru oczu budując jednocześnie relację. Przykład banera dla klientek o zielonych oczach:

Strona koszyka to strona, na której spora część ludzi zmienia zdanie i rezygnuje z zakupów. Aby osłabić to 
zjawisko, uruchamialiśmy video z prezentacją ambasadorki marki, która przekonywała, dlaczego warto kupić 

kosmetyki Avon:
Podsumowanie
Upewnij się, że zapewniasz podstawowe funkcjonalności wymagane przez dominującą płeć w sklepie. Po-
traktuj korzystanie z Twojego sklepu, jako proces zachęcania do kolejnych kroków (mikrokonwersji) poprzez 
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Lead Nurturing w e-mail marketingu nie jest taki straszny, jak go 
malują
Bartłomiej Szpilski, Performics

W uproszczeniu, to mniej lub bardziej skomplikowane działania, którymi próbujemy nakłonić użytkowników do 
określonego zachowania i którymi zmieniamy ich myślenie o naszym produkcie lub usłudze.

Według danych pochodzących z Marketing Sherpa aż 79% tzw. MQL (marketing qualified leads) nigdy nie 
konwertuje na sprzedaż. Aby odnieść sukces i zmienić użytkownika w Klienta musimy stworzyć dopasowa-
ne do niego automatyczne komunikaty. Należy więc zwrócić uwagę na dwa słowa klucze: „dopasowane” i 
„automatyczne”. Oto magia Lead Nurturingu. Dopasowana, gdyż powinna przynosić użytkownikowi korzyść. 
Musi trafiać w jego konkretne potrzeby. Automatyczna, ponieważ jest wysłana w odpowiednim czasie i ko-
lejności. Wiadomości układamy w jeden lub więcej scenariuszy, które umiejscawiają użytkownika na ścieżce 
do konwersji.

Konkretna rada? Bądź tam, gdzie Twoi użytkownicy. Opowiedz o sobie, o korzyściach płynących dla użytkow-
nika, o tym jak dobrze się stało, że do Ciebie trafił! Użytkownik na tym etapie chce Cię poznać, ale jeszcze nie-
koniecznie kupić Twój produkt. Wykorzystaj personalizację – wiesz jak do Ciebie trafił, co przeglądał, co zrobił 
przed lub po zapisaniu się do newslettera. Zrób użytek z tej wiedzy. Ostatnie badanie Silverpop pokazuje, że 
wiadomości e-mail ocieplające leady generują 50% więcej sprzedaży, a komunikaty te notują od 4 do 10 razy 
większy response rate.

W systemach marketing automation możesz nadać punktacje różnym działaniom, które są istotne z punktu 
widzenia domykania sprzedaży. System na bazie wybranych przez Ciebie akcji buduje wskaźnik, który pokazu-
je stopień jego zaangażowania. To jest właśnie Lead Scoring. Korzystając z tej punktacji możesz przekazywać 
leady z największą liczbą punktów do działu sprzedaży, a inne kierować na ścieżki lead nurturingowe. Za co 
dodawać punkty? Na przykład otwarcie wiadomości e-mail, kontakt z infolinią, porzucenie koszyka zakupo-
wego albo dokonanie zakupu.

Aby Twój dział sprzedaży był zadowolony z jakości przekazanych kontaktów, obok przyznawania punktów 
zaplanuj ich odejmowanie. Pamiętaj, akcje, które uznasz za ważne będą miały przełożenie na Twój biznes – 
kolejne badanie Marketing Sherpa pokazuje 77% wzrost w generowaniu przychodu przez leady objęte sys-
temem lead scoring’u. 

Przyszłość ma należeć do tzw. Predictive Lead Scoring’u, który bazować będzie na modelach Machine Lear-
ning. Do tego czasu zdani jesteśmy na własne analizy i wypracowane naszymi rękami programy Lead Nur-
turing oraz Lead Scoring.
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Jak zgodnie z prawem uzyskać zgodę na wysyłanie mailingu?
Agata Kowalska, Anna Łanoszka, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

Jednym z najbardziej typowych sposobów na pozyskiwanie adresów e-mail potencjalnych klientów jest ich 
dobrowolne przekazanie przez odbiorców. Uzyskanie zgody na wysyłanie mailingu musi nastąpić zgodnie z 
określonymi zasadami. Jakimi? 

By wykorzystać adres e-mail odbiorcy, ze względu na mnogość przepisów prawa i swoisty chaos terminolo-
giczny co do zasady koniecznym będzie uzyskanie 3 odrębnych zgód od odbiorcy:

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych,
- zgoda na otrzymywanie informacji handlowej za pośrednictwem poczty elektronicznej,
- zgoda na używanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego dla celów marketingu bezpośredniego.

Każda ze zgód powinna zawierać informacje dot. danych, których dotyczą (adres e-mail), celu w jakim będą 
wykorzystywane oraz podmiotu, który będzie je wykorzystywał. 

Często spotykana w praktyce jest sytuacja, gdy odbiorcy, na stronie internetowej przedsiębiorcy, zaznaczają 
wyłącznie chęć otrzymywania newsletterów, zaś po wyrażeniu owej chęci, w kolejnym mailu otrzymują za-
pytanie o udzielenie odpowiedniej zgody. Prawidłowość takiego działania jest wielce wątpliwa, gdyż zgoda 
powinna zostać udzielona przed otrzymaniem komunikatu marketingowego. Przedsiębiorca może uzyskać 
zgody m.in. podczas zakładania przez odbiorcę konta w sklepie internetowym w czasie wypełniania formula-
rza rejestracyjnego, czy tez podczas zapisywania się na newsletter bez konieczności zakładania konta. 

Ważnym jest, by każda zgoda została udzielona w sposób wyraźny, jednoznaczny i dobrowolny, w związku z 
czym nie można jej zawrzeć w treści bądź dołączyć do umowy czy też regulaminu. Może być udzielona w for-
mie checkbox-a bądź listy wyboru z zaznaczeniem odpowiedniej opcji: wyrażam/ nie wyrażam zgody na (...), 
przy zaznaczeniu, iż checkbox musi być domyślnie odznaczony, a sam odbiorca winien zaznaczyć właściwe 
pole wyboru.

Przedsiębiorcy często odwołują się do zapytań o zgodę. Stanowi to działanie z pogranicza prawa – należy 
zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza formułując treść zapytania. Powinna być ogólnikowa, należy 
unikać szczegółowego opisu tego, czego dotyczy oferta. W przeciwnym wypadku zapytanie może zostać 
uznane za informację handlową, z wszelkimi tego konsekwencjami.

Kary za przesyłanie niechcianych komunikatów marketingowych mogą być dotkliwe, w związku z czym nale-
ży pamiętać o przestrzeganiu powyższych podstawowych zasad podczas uzyskiwania zgody na wysyłanie 
mailingu.
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ZGODA NA WYSYŁANIE 
MAILINGU 

na przetwarzanie danych osobowych dla 
celów marketingowych 

na otrzymywanie informacji handlowej za 
pośrednictwem poczty elektronicznej 

na używanie telekomunikacyjnego 
urządzenia końcowego dla celów 

marketingu bezpośredniego 

na udostępnienie danych osobowych 
podmiotom trzecim 

ODRĘBNA 

JEDNOZNACZNA 

WYRAŹNA 

DOBROWOLNA 

RODZAJE ZGÓD CZAS UDZIELENIA 
ZGODY WYMOGI DLA ZGODY 

przed otrzymaniem 
komunikatu marketingowego 

podczas zakładania przez 
odbiorcę konta w sklepie 

internetowym 

podczas zapisywania się na 
newsletter 
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Jak legalnie przetwarzać dane osobowe zebrane dla celów
e-marketingu?
Tomasz Koellner, Chabasiewicz Kowalska i Partnerzy

Z punktu widzenia oceny zgodności przetwarzania danych osobowych z prawem kluczowe znaczenie ma z 
pewnością to, by miało ono odpowiednią podstawę, którą w e-marketingu najczęściej będzie wyraźna zgoda 
podmiotu, którego dane te dotyczą.

Właściwie ukształtowana podstawa przetwarzania danych to jednak nie wszystko. Pamiętać trzeba również 
o innych, licznych zasadach przetwarzania danych. Można je – w pewnym uproszczeniu – podzielić na zasady 
merytoryczne oraz zasady techniczno-organizacyjne.

Jeśli chodzi o pierwszą grupę, trzeba z pewnością wspomnieć o tzw. zasadzie adekwatności danych. Oznacza 
ona uprawnienie do przetwarzania jedynie takich danych, które są niezbędne z perspektywy celu przetwa-
rzania. Przykładowo, jeśli zamierzamy przesyłać informację handlową drogą elektroniczną, nie ma powodu, by 
zbierać dane dotyczące adresu zamieszkania. Szczególne ograniczenia dotyczą również danych wrażliwych, 
takich jak wyznanie, poglądy polityczne, stan zdrowia, nałogi, pochodzenie rasowe lub etniczne. Przetwarza-
nie takich danych, obok innych ściśle określonych podstaw, dopuszczalne jest jedynie na podstawie pisemnej 
zgody. Istotnie ogranicza to korzystanie z danych wrażliwych w e-marketingu. Podobnych zasad jest znacz-
nie więcej.

Legalne przetwarzanie danych wymaga również uwzględnienia wielu zasad o charakterze techniczno-or-
ganizacyjnym. Do takich należy obowiązek zgłoszenia zbioru GIODO, ale również obowiązek prawidłowego i 
adekwatnego do rodzaju danych i związanego z tym ryzyka zabezpieczenia danych. Poziomy (podstawowy, 
podwyższony i wysoki) bezpieczeństwa danych wyznaczają szczegółowe przepisy prawa, a zastosowanie 
jednego z nich zależy zwykle od charakteru prowadzonej działalności. Przedsiębiorca ma również obowiązek 
właściwego dokumentowania procesu przetwarzania. Obejmuje to w szczególności obowiązek wdrożenia w 
firmie dwóch podstawowych dokumentów: polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem 
Informatycznym. Ważne jest również przygotowanie stosownych, pisemnych upoważnień dla pracowników, 
którzy w firmie zajmują się przetwarzaniem danych.

Należy również pamiętać, że dotychczasowe obowiązki w zakresie przetwarzania danych ulegną poważnym 
zmianom w związku z zastąpieniem obowiązującej regulacji regulacją unijną – tzw. RODO. Choć nowe przepi-
sy wchodzą w życie w maju 2018 r., już obecnie warto pod ich kontem przyjrzeć się działalności naszej firmy.
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Wiele kanałów, jeden klient – o komunikacji omnichannel
Magdalena Niedobecka, Monika Wiśniowska, SARE

Cel też jeden: sprzedać w taki sposób, żeby klient wracał. Światem rządzą dziś ekrany: małe, śred-
nie, duże. Ludzie żyją szybko i mają coraz większe potrzeby. Są otaczani tysiącami komunikatów o 
produktach i usługach. To, czy i w jaki sposób klient dokona wyboru, zależy w dużej mierze od mar-
keterów. Ważna jest więc sprawna synchronizacja działań prowadzonych we wszystkich kanałach, 
którymi dysponuje firma.

Komunikacja omnichannel to harmonijne przenikanie się sfer online i offline. Kluczem do sukcesu w takiej 
strategii jest dostosowanie komunikatów do wszystkich urządzeń i zapewnienie całkowicie spersonalizowa-
nego procesu obsługi klienta. Zarządzanie kampaniami opartymi na omnichannel ma na celu zintegrowanie 
oferty przez różne kanały komunikacji: stronę WWW, mobile, media społecznościowe, e-mail, list tradycyjny 
czy call center. Marka musi dziś być wszędzie tam, gdzie klient zamierza być, a nawet o krok przed nim.

Łączenie kanałów komunikacji w praktyce 

Przyjrzyj się następującej sytuacji – firma zajmuje się sprzedażą biletów lotniczych. Klient szuka oferty prze-
lotu na Costa del Sol. Interesował go wylot z lotniska w Katowicach. Jeśli klient sfinalizuje zamówienie, nastą-
pi komunikacja posprzedażowa z wykorzystaniem spersonalizowanych e-maili transakcyjnych, zawierająca 
podsumowanie zamówienia, rekomendacje hoteli, atrakcji dostępnych na miejscu i bezkonkurencyjną ofertę 
wypożyczenia samochodu. Na tydzień przed wyjazdem klient otrzyma wiadomość e-mail ze szczegółami lotu 
i linkiem do odprawy online oraz kontaktem do konsultanta w razie pojawienia się pytań i problemów. Dzięki 
takim działaniom klient poczuje się wyjątkowo, zaoszczędzi swój czas i zwiększy swoje zaufanie do marki.
Jakich informacji potrzebujesz, aby stworzyć idealnie spersonalizowaną ofertę?

1. Skąd klient trafił na Twoją stronę?
Czy była to internetowa wyszukiwarka, media społecznościowe, newslettery, a może płatne reklamy? 
Inwestując w różne kanały komunikacji, musisz wiedzieć, jaki efekt przynoszą Twoje działania i z którego 
z kanałów trafia do Ciebie najwięcej klientów.

2. Ile czasu klient spędził na Twojej stronie i jakie podstrony odwiedził?
Musisz wiedzieć, czy w danym momencie interesuje go bilet na Costa del Sol czy do innego miejsca, żeby 
móc zaprezentować mu wybór usług lub produktów, które spełniają jego oczekiwania.

3. Jak często odwiedza Twoją witrynę i kiedy? Być może to jego pierwsza wizyta?
Te informacje są kluczowe dla zdefiniowania poziomu zainteresowania ofertą.

4. Na którym etapie porzucił koszyk i dlaczego tak się stało – zbyt wysokie koszty dostawy, zbyt 
skomplikowana ścieżka zakupowa?
Dzięki uzyskanym odpowiedziom przygotujesz dalszy plan działania, który zmniejszy liczbę porzuconych 
zamówień.

5. Skąd jest Twój klient?

http://www.ecommercepolska.pl


23www.eizba.pl

Wydaje się banalne, ale miejsce zamieszkania jest bardzo istotną informacją. Dowiesz się, w jakim rejonie 
Polski, Europy i świata Twoja oferta cieszy się największą popularnością i gdzie zintensyfikować działania 
marketingowo-sprzedażowe.

Przyjrzyjmy się innej sytuacji - wakacje na Costa del Sol wybrane, przelot zarezerwowany, jednak coś poszło 
nie tak i klient nie zapłacił. Gdzie wystąpił problem? Podczas wypełniania formularza zamówienia czy może 
na etapie płatności? Wykorzystując profesjonalne narzędzia do analizy zachowania na stronie, jesteś w sta-
nie określić, na jakim etapie proces zakupowy został przerwany. Badając ruch użytkownika, możesz stworzyć 
scenariusze dalszej komunikacji. W tej sytuacji po trzech godzinach można wysłać e-mail z wcześniej prze-
glądaną przez użytkownika ofertą przelotu i informacją o gotowości udzielenia pomocy. Taka szybka identy-
fikacja problemu może korzystnie wpłynąć na sprzedaż.

Jeszcze parę lat temu strategia omnichannel dopiero raczkowała na polskim rynku. Nie było narzędzi, które 
skutecznie mogłyby ją wesprzeć. Na rynku nie było też wyszkolonych specjalistów do ich obsługi. Dziś pro-
wadzenie biznesu bez wykorzystania omnichannel wykorzystując do tego intuicyjne systemy (takie jak SA-
REhub) może być równoznaczne z porażką i zamknięciem firmy. Dzięki wielokanałowości zyskujesz lojalnych 
klientów, twardą pozycję na rynku i rzeczywisty wzrost sprzedaży.
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Dziękujemy za zainteresowanie poradnikiem.
Następna część poradnika już wkrótce!

Dziękujemy firmom członkowskim e-Izby za zaangażowanie
w przygotowanie poradnika.

Kontakt

IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ

Centrala: Pańska 96 lok. 83, 00-837 Warszawa
Oddział Śląsk: ul. Jankowicka 23/25 , 44-200 Rybnik

Oddział Małopolska: ul. Królewska 57, 30-081 Kraków
Filia Tarnów: DESK, ul. Wałowa 16, 33-100 Tarnów

biuro@eizba.pl
www.eizba.pl
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