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Jak pisać newslettery, które warto czytać?
5 wskazówek z przykładami

Przeczytaj te wskazówki,
aby:
1. Znaleźć pomysł na strategię
newslettera
2. Nauczyć się budować więź
z odbiorcami w tym kanale oraz
wzbudzać zaufanie
3. Zwiększyć współczynnik otwarć
Twojego newslettera oraz zmniejszyć
liczbę wypisów

Dziękuję Ci za pobranie
tego mini-poradnika!
Nazywam się Justyna Stańska...
...i fajnie, że do mnie trafiłaś! Mam
nadzieję, że pomogę Ci lepiej
wykorzystać e-mail marketing w Twojej
działalności online, tak, abyś jak
najszybciej zaczęła odnosić z niego
korzyści (w tym finansowe).
Abyś jak najlepiej skorzystała z tych
wskazówek, wypełnij też proste
ćwiczenie na koniec.

Pamiętaj, aby wdrożyć w życie
te wskazówki!
Samo przeczytanie nic nie da ;)
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Co wyróżnia newslettery w skrzynce odbiorcy?

Poznaj 5 taktyk, dzięki którym Twoje maile będą chętniej czytane.
Czy wiesz, że na przeczytanie jednego maila rzadko poświęcamy więcej
niż 15-20 sekund?
I to pod warunkiem, że w ogóle ktoś naszą wiadomość otworzy. E-mail wciąż
działa i jest skutecznym narzędziem komunikacji z potencjalnymi klientami
(patrz podcast: 5 korzyści newslettera, których nie mają inne kanały
komunikacji).
Ale żeby wykorzystać jego potencjał, Twoje maile muszą być chętnie czytane.
Bo co Ci po newsletterze, do którego nikt nie zagląda?
Jak więc wyróżnić się w skrzynce odbiorczej Twojego czytelnika?
1. Przede wszystkim zacznij od samego początku - czyli dopracuj sam proces
zapisu. Nie korzystaj ze standardowych formułek w mailu potwierdzającym
zapis, stwórz własną stronę podziękowania, na której zamieścisz swoje zdjęcie
i dalsze wskazówki, co po zapisie można dalej zrobić. Pamiętaj też
o przygotowaniu kilku maili w automatycznej, powitalnej sekwencji e-mail
(możesz skorzystać z mojego szkolenia TUTAJ).
PROTIP: Jeśli nie jesteś gotowa na kompleksowy pakiet, sprawdź bezpłatny
ARTYKUŁ ze schematem krok po kroku, co zawrzeć w wiadomości powitalnej.
2. Wysyłaj regularne kampanie. Nie zapadniesz w pamięć odbiorcy, jeśli Twoje
kampanie będą wysyłane chaotycznie i "kiedy Ci się zechce". Nie musi to być
szalona częstotliwość, może to być raz na 2 tygodnie, ale się tego trzymaj.
Nie martw się, nie musisz mieć za każdym razem jakiejś "nowej" treści możesz dzielić się swoimi przemyśleniami, opisywać historię... więcej
przykładów poniżej!
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3. Dawaj wartość w KAŻDYM newsletterze. Przestań mówić "JA" - zacznij
mówić Ty. Pamiętaj, że newsletter to tak naprawdę komunikacja 1:1.
Zamiast mówić: przygotowałam nowy artykuł, zapraszam na nowe szkolenie,
itd., zacznij dawać wartość i budować relację jak w treści maila. Pisz jak do
koleżanki!
Pamiętaj, że w momencie czytania maila odbiorca jest jeden. Nie pisz więc
"Wy".
Test wiadomości: Zadaj sobie przed wysłaniem podstawowe pytanie: "czy
warto wysłać tego maila, nawet jeśli usunęłabym link do strony / szkolenia /
mojej oferty?". Jeśli będziesz linkować tylko do treści dostępnej gdzieś indziej,
to jaki jest sens czytania wiadomości od Ciebie?
4. Zadbaj o osobisty aspekt maili, pokaż się od ludzkiej strony, nie udawaj
idealnej. Wykorzystaj opowieści.
Pamiętaj, że najchętniej kupujemy od ludzi, których lubimy!
Nieważne, że działasz w "poważnej" branży albo sprzedajesz produkty fizyczne.
Zawsze możesz opowiedzieć o swoich ciężkich początkach, opowiedzieć jak
pokonałaś jakąś trudność, albo skąd się wziął pomysł na Twój produkt.
5. Przetestuj formę tekstową kampanii albo przynajmniej zdecyduj się na
jeden, spójny szablon wiadomości. Niech każdy kolejny mail będzie podobny
do poprzedniego. Odbiorca uniknie "miszmaszu".
Warto też przetestować maile tekstowe – dlaczego?
Po pierwsze, jest mniejsze ryzyko, że wpadną do spamu.
Po drugie, bardziej przypominają zwykły "list" od przyjaciela.
Po trzecie, w połączeniu ze storytellingiem masz szansę przyciągnąć odbiorcę
na dłużej niż 15 sekund :) A to już pierwszy krok do zbudowania zaufania
i nawyku zaglądania do skrzynki w poszukiwaniu maila od Ciebie (sprawdź
ARTYKUŁ na temat maili tekstowych). Nawet w mailach tekstowych możesz
zamieścić swoje logo lub w stopce podpis, tak, aby było widać na pierwszy rzut
oka, że to wiadomość właśnie od Ciebie.
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Podobają Ci się te wskazówki? Są proste, ale potężne. Teraz
wystarczy je tylko zastosować!
Napisz sobie notatkę odręcznie lub poniżej w PDF, z jaką częstotliwością
będziesz wysyłać swój newsletter oraz wypisz co najmniej 5 pierwszych
pomysłów na kampanie. To nie musi być link do nowego wpisu albo
zaproszenie na film/szkolenie!
Może to być:
- opisanie, skąd powstał pomysł na Twoją działalność
- odpowiedź na najczęściej zadawane Ci pytanie w social mediach
- osobisty mail o Twoich planach na najbliższe tygodnie
- opowieść o tym, skąd powstał pomysł na Twoją najlepszą ofertę
- mail o jednej, wybranej porażce i czego Cię ona nauczyła... itd
PS. Więcej pomysłów znajdziesz w pakiecie "Newsletter dla opornych", również
stanowiącym część "Zaczaruj Swoim Newsletterem" - to aż 25 szablonów
maili do dostosowania do Twoich potrzeb (konkretne teksty i przykłady!)
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Mam nadzieję, że Twój newsletter
będzie teraz jeszcze lepszy!
Jeśli masz poczucie, że niewystarczająco wykorzystujesz newsletter
w swoim biznesie online, to mam dla Ciebie dodatkowe wskazówki.
Pobierz bezpłatnie "TRENDBOOK. Newslettery, które
warto czytać" z praktycznymi wskazówkami aż od 18
kobiet biznesu w temacie e-mail marketingu.
Zacznij pisać newsletter, który zarówno sprzedaje,
jak i buduje prawdziwie głębokie relacje
z odbiorcami!

Trendbooka pobierzesz TUTAJ.
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Pamiętaj! Każdy zaczynał od zera subskrybentów i wbrew pozorom nie
musisz mieć setek czytelników na liście, aby zacząć zarabiać w swoim
biznesie online.
Liczy się jakość, a nie ilość :) Dlatego mam nadzieję, że te wskazówki
pomogą Ci lepiej wykorzystać newsletter w biznesie online!

PS. Nie zapomnij pobrać Trendbooka TUTAJ, abyś rzeczywiście zaczęła
pisać newslettery, które świetnie budują relacje z potencjalnymi klientami.

Chcesz świadomie rozwijać
biznes online?
Zaobserwuj mnie
na Instagramie!

@italianajustyna
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