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Lucy Erezman -  Integrac ja  B iznesu



jestem Lucy i urzeczywistniam

marzenia biznesowe

przedsiębiorczych Babeczek.

Skoro to czytasz, wierzę, że

jesteś jedną z nich :).  

      BŁĘDNYBEZ
NEWSLETTER

Czesc, 

 
,

 
,

Wiem, ile energii, stresu i czasu kosztuje wyszukiwanie

rozwiązań, które usprawnią biznes online. 

Przeszłam tę drogę. 

Dlatego z wielką przyjemnością przekazuję w Twoje ręce

checklistę BEZBŁĘDNY NEWSLETTER, żebyś ze spokojną

głową wysyłała newslettery.

Kierunek:
newslettery wolne od bledów!  

 
_

 
,

https://integracjabiznesu.pl

https://integracjabiznesu.pl/


JEŚLI  ZACZYNASZ PRACĘ Z E-MAIL MARKETINGIEM

wysyłanie newslettera jest trudnym zadaniem; bez wątpienia będziesz bardzo
ostrożna i przemy�lisz każdy krok, kt�ry podejmiesz.

JEŚLI  ZAJMUJESZ SIĘ E-MAIL MARKETINGIEM

ten proces jest prawie automatyczny. Wielu użytkownik�w może tworzy�
newsletter podczas pracy nad innymi zadaniami, ponieważ są przyzwyczajeni do
korzystania z narzędzia do e-mail marketingu i nie muszą my�le� o tym, co robią.

ALE

bez względu na stopie� zaawansowania każdemu może się zdarzy� wysyłka
newslettera z błędami, z uszkodzonymi linkami, błędnymi informacjami lub
starymi obrazami.

JAK TEMU ZAPOBIEC LUB ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO BŁĘDU?

POSTĘPUJ WEDŁUG CHECKLISTY!

Z racji tego, że jestem certyfikowaną
ekspertką MailerLite skupiam się
gł�wnie na tej platformie

https://integracjabiznesu.pl

!
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STRONA POCZĄTKOWA  -  REGULARNA KAMPANIA

WARTOŚĆ BEZCENNA

NA POZIOMIE NEWSLETTERA -  CONTENT (TREŚĆ)

temat i wstępny nagł�wek (je�li masz tę opcję)

nazwę i adres mailowy nadawcy

język (będzie on użyty w przypadku anulowania subskrypcji)

17
ILOŚĆ ELEMENTÓW
DO SPRAWDZENIA

przyciki przenoszą do wła�ciwego miejsca 

linki wskazują prawidłowe adresy URL 

zdjęcia/grafiki posiadają opis ALT/tekst alternatywny 

i są zoptymalizowane (tzn., że są opisane i lekkie)

Twoja wiadomo�� dobrze wygląda na wszystkich urządzeniach

SPRAWD� :

SPRAWD�, CZY :

SPOKOJNA 
GŁOWA
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PRZED WYSYŁKĄ

czy wybrała� wła�ciwą listę/grupę/segment

DOKŁADNIE datę i godzinę wysłania 

3

SPRAWD� :
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je�li stosujesz personalizację - zalecam!

Sprawd� pisownię i gramatykę

Sprawd� czytelno��

Stosuj intrygujące, chwytliwe tematy i wezwanie do działania

na przyciskach (CTA - Call To Action)

ZAWSZE!

Sprawd� zwrot powitalny,  zwłaszcza znacznik {$name}

Wy�lij mailing testowy do siebie!
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Korzystaj z różnych funkcjonalności platformy mailingowej MailerLite 
(link partnerski) np. testów A/B, automatyzacji, segmentacji 
z korzyścią dla Twojego biznesu!

Chcesz wiedzieć więcej? Chcesz poznać szczegóły tych funkcjonalności?

Pozdrawiam Cię cieplutko,
Lucy Erezman
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Umów się na bezpłatną konsultację (KLIK)
https://integracjabiznesu.pl/bezplatna-konsultacja/
lub napisz na
kontakt@integracjabiznesu.pl (KLIK)

 ,
odwiedz 

MNIE

ZAPRASZAM DO MOICH WIRTUALNYCH PRZESTRZENI

NA KONIEC MOJA REKOMENDACJA:

NIE WSZYSTKO DZIAŁA POPRAWNIE?

ZASTANAWIASZ SIĘ JAK WPROWADZIĆ ZMIANY?

https://www.mailerlite.com/a/6oqvvgwank
https://integracjabiznesu.pl/bezplatna-konsultacja/
mailto:kontakt@integracjabiznesu.pl
https://www.instagram.com/lucy.erezman/
https://www.facebook.com/IntegracjaBiznesu/
https://integracjabiznesu.pl/

