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Cześć,

Jestem Lucy. Jestem certyfikowaną ekspertką Mailerlite,
edukatorką mailingu i moderatorką profesjonalnego
mastermindu.

Uczę małe biznesy online tworzyć komunikację mailową, która
buduje relacje i sprzedaje, wykorzystując możliwości platformy
mailingowej MailerLIte.
 
Z wielką przyjemnością przekazuję w Twoje ręce checklistę
BEZBŁĘDNY NEWSLETTER, żeby wysyłka newslettera
zapewniła Ci spokojną głowę.

Samych wolnych od błędów newsletterów!

Więcej o mnie przeczytasz na 
https://integracjabiznesu.pl/o-mnie/

https://integracjabiznesu.pl/o-mnie/


KIEDY PRZYDA CI  S IĘ MOJA CHECKLISTA?

ZAWSZE!

z uszkodzonymi linkami, 
błędnymi informacjami np. datami,
lub niewła�ciwą grafiką.

bez względu na stopie� znajomo�ci platformy mailingowej każdemu
może się zdarzy� wysyłka newslettera z błędami:

JAK ZAPOBIEC BŁĘDOM
LUB ZMINIMALIZOWAĆ ICH RYZYKO?

POSTĘPUJ WEDŁUG CHECKLISTY!

Z racji tego, że jestem Certyfikowaną Ekspertką MailerLite 
skupiam się gł�wnie na tej platformie
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STRONA TEMATYCZNA  -  REGULARNA KAMPANIA

WIADOMOŚĆ -  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)

1

2

16
ILOŚĆ ELEMENTÓW
DO SPRAWDZENIA

przyciki przenoszą do wła�ciwego miejsca 

linki wskazują prawidłowe adresy URL 

zdjęcia/grafiki posiadają opis ALT/tekst alternatywny 

Twoja wiadomo�� dobrze wygląda na wszystkich urządzeniach

SPRAWD� :

SPRAWD�, CZY :
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SPOKOJNA 
GŁOWA

WARTOŚĆ BEZCENNA
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je�li stosujesz personalizację - zalecam!

Sprawd� pisownię i gramatykę

Sprawd� czytelno��

Stosuj intrygujące, chwytliwe tematy i wezwanie do działania

na przycisku (CTA - Call To Action)

Sprawd�, czy możliwo�� rezygnacji z subskrypcji działa 

Sprawd�, czy jest informacja w stopce skąd masz adres e-mail

subskrybenta (przypomnij, że zapisał się na Tw�j newsletter)  

ZAWSZE!!
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PRZED WYSYŁKĄ

czy listę/grupę/segment jest wła�ciwie wybrana

datę i godzinę wysłania DOKŁADNIE!

czy zbieranie danych kampanii przez Google Analytics jest

zaznaczone - je�li masz wdrożone na stronie www

3

SPRAWD� :

https://integracjabiznesu.pl

prawidłowo
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Sprawd� zwrot powitalny,  zwłaszcza znacznik {$name}

Wy�lij mailing testowy do siebie!

https://integracjabiznesu.pl/


instagram.com/lucy.erezman

facebook.com/IntegracjaBiznesu

integracjabiznesu.pl/

ZAPISUJĘ SIĘ!

Ponieważ nie tak dawno MailerLite był dla mnie labiryntem, do którego
bałam się wejść. Ale gdy zostałam certyfikowanym ekspertem, MailerLite
stał się prosty i skuteczny! Działam w nim łatwo i intuicyjnie, a MailerLite nie
ma przede mną tajemnic.

I Ciebie też tego nauczę!

Zapisz się na listę oczekujących na program BizLetter - Szkoła Skutecznego
Mailingu z MailerLite. Nie tylko technikalia nie będą Ci straszne, ale w
praktyce poznasz moc skutecznego mailingu i stworzysz sekwencje, które
działają!
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Pozdrawiam Cię cieplutko,
Lucy Erezman

      BŁĘDNYBEZ
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Zapraszam Cię również do moich wirtualnych przestrzeni:

Masz pytania? Umów się na bezpłatną konsultację 
https://integracjabiznesu.pl/bezplatna-konsultacja/
a jeśli terminy są odległe - napisz na kontakt@integracjabiznesu.pl

DLACZEGO WSPIERAM W MAILINGU I  W MAILERLITE?

https://www.instagram.com/lucy.erezman/
https://www.facebook.com/IntegracjaBiznesu/
https://www.facebook.com/IntegracjaBiznesu/
https://landing.mailerlite.com/webforms/landing/b2l3x1
https://integracjabiznesu.pl/bezplatna-konsultacja/
mailto:kontakt@integracjabiznesu.pl

