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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 przeprowadzę Cię przez wszystkie
niezbędne kroki, które należy wykonać podczas tworzenia
sekwenc mailowej w MailerLite.

Przed Tobą sporo pracy, ale z moimi wskazówkami na pewno
sobie poradzisz.

To co, dość gadania! Czas rozpocząć wspólną wędrówkę do celu
- stworzenia skutecznej automatyzacji mailingowej!

Osiągnięcia celu!
Lucy
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Workflow name -> nazwij automatyzację, może to być np.: nazwa
lead magnetu, na który zapiszą się subskrybenci, nazwa webinaru,
lista oczekujących na Twój program, itd.
Workflow trigger -> wyzwalacz automatyzacji, tutaj określasz
warunek, którego spełnienie uruchomi automatyzację dla
subskrybenta, (dzisiaj skupię się tylko na jednym rodzaju triggera -
dołączenie do grupy, ale pamiętaj, że są inne możliwości)
wybierz warunek -> When subscriber joins the group -> gdy
subskrybent dołączy do grupy

Czynności do wykonania:
1.

2.

3.

 z górnego menu wybierz -> Automation
kliknij -> Create workflow

Zaloguj się do kokpitu MailerLite i wykonaj następujące kroki:
1.
2.

KROK 1

KROK 2

Ujrzysz taki widok:
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4. jeśli jeszcze nie masz stworzonej grupy, wybierz -> Create new
group i nazwij tę grupę tak jak automatyzację, nie będzie Ci się
mieszało ;) Jeśli masz utworzoną grupę - wybierz ją.
5. kliknij Save -> zapisz

KROK 3
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Ujrzysz taki widok i Kliknij -> + (plus)
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 Subject -> Zatytułuj pierwszy e-mail w Twojej automatyzacji np.
Ekstra, że chcesz stworzyć sekwencję mailową!
 Who is it from? -> podaj swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy,
nazwę, która wyświetli się w skrzynce odbiorcy
 Sender email - podaj email ustawiony w MailerLite
 Language - wybierz język polski
 Email content - stwórz wiadomość

1.

2.

3.
4.
5.

Kliknij -> Email

KROK 4

KROK 5
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1. Stwórz wiadomość w taki sam sposób jak tworzysz newslettery.
Pamiętaj ZAWSZE zapisz zmiany -> Save!
2. Gdy treści i wyglądu wiadomości są zadowalające, zapisz tę      
 templatkę - wzór wiadomości, do późniejszego wykorzystania ->
oszczędność czasu ;) Znajdziesz taką możliwość w górnym pasku
nawigacyjnym, rozwijając Action i zapisz -> Save as template - nadając
nazwę, taką samą jak automatyzacja.

KROK 6
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3. Gdy zapiszesz templatkę, zakończ -> Done editing
4. Ujrzysz taki widok:
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Tak naprawdę Twoja sekwencja JEST GOTOWA technicznie! Ale jeśli
chcesz budować relację z odbiorcami, dobrym pomysłem jest ustawienie
kilku wiadomości w jednej sekwencji, które będą wychodzić w równych
odstępach czasowych np. po 5 dniach od momentu uruchomienia
automatyzacjia przez subskrybenta. Jak to zrobić?

KROK 7
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kliknij plus (1) poniżej pierwszej utworzonego wiadomości
wybierz Delay - opóźnienie (2)

1.
2.

1

2
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Gdy rozwiniesz Wait -> Zaczekaj w prawej kolumnie, ujrzysz różne
możliwości ustawienia opóźnienia, od minut po konkretną datę i godzinę.
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Po ustawieniu okresu opóźnienia wysłania kolejnej wiadomości,
zobaczysz taki widok z ustawionym 5-dniowym opóźnieniem:
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Po ustaleniu opóźnienia dodaj kolejną wiadomość. 
Kliknij plus (1) i wybierz email jak w KROKU 4.
Kliknij w Design email (2) w prawej kolumnie.

Gdy to zrobisz, przeniesiesz się do zapisanych templatek, wybierz tę
zapisaną z automatyzacji i masz wiadomość gotową do edycji treści ;)
Fajnie, prawda?

1

2
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Uwierzysz, że to już ostatni krok? 
To, co zostało do zrobienia, po stworzeniu całej sekwencji maili i
oczywiście jej ZAPISANIU, to włączenie automatyzacji!
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KROK 8

W prawym górnym rogu zmień przycik OFF -> ON
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formularza wbudowanego na stronę www z możliwością zapisu do
stworzonej grupy 
pop-up'u (wyskakującego okienka z formularzem do zapisu) -
opcjonalne, nie każdy lubi, ale... działa ;)
lub landing page (strony lądowania) z osadzonym formularzem
uruchamiającym zautomatyzowaną sekwencję mailową.

Czego potrzebujesz, żeby sekwencja zadziała?

WAŻNE!

ZA KAŻDYM RAZEM, GDY COKOLWIEK EDYTUJESZ 
W UTWORZONEJ AUTOMATYZACJI,

 
 
 
 
 
 

NIE INACZEJ, BO ZMIANY MOGĄ NIE ZADZIAŁAĆ ;)

WYŁĄCZ JĄ, 
DOKONAJ ZMIAN, 
ZAPISZ! 
I WŁĄCZ PONOWNIE! 

1.
2.
3.
4.
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Hura! Gotowe :)

Bardzo Ci gratuluję, że wszystkie KROKI wykonane!
Jeśli mój instruktaż Ci pomógł i uważasz go za wartościowy, to
będzie mi szalenie miło, jak dasz mi znać i/lub podzielisz się nim z
osobami, którym może się przydać. Jeśli jednak uważasz, że coś nie
jest dla Ciebie jasne, to tym bardziej, proszę Cię o informację!

Zapraszam do moich wirtualnych przestrzeni po więcej
wartościowych treści:

Pozdrawiam Cię cieplutko,
Lucy Erezman

instagram.com/lucy.erezman

facebook.com/IntegracjaBiznesu
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