
Tu możesz sprawdzić, jak działa połączenie emaili, webinarów, wideo

marketingu i landing pages? 

Szczegóły znajdziesz tutaj: https://secure.getresponse.com/pricing/?

a=HFECpNqdcf

Pakiet PRO umożliwia połączenie wielu funkcji, z których wczesniej

korzystałam rozdzielnie i płaciłam za każdą usługę kilkaset złotych.

Clickmeeting, Landing, Getresponse i inne. Jeszcze jakiś czas temu ten

program nie odczytywał emontikonek, a dzisiaj dodaje w emailu.

Na początek wystarczy ci pakiet PRO za 165 zł miesięcznie.

GETRESPONSE to:

·      Budowanie listy potencjalnych zainteresowanych twoimi usługami, 

·      Sprzedaż produktów

·      Promocja wydarzeń

·      Poprawa komunikacji z dotychczasowymi klientami

·      Automatyzacja komunikacji

·      I inne
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NARZĘDZIA  

DO BUDOWANIA BAZY, 

DO KOMUNIKACJI, 

DO MARKETINGU

EDUKACYJNEGO, 

DO EMAIL MARKETINGU I NIE

TYLKO.
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Przede wszystkim poprzez możliwość tworzenia newslettera i autorespondera.

 

Newsletter – wiadomość wysyłana najczęściej regularnie do konkretnej grupy

odbiorców utrzymująca stały kontakt.

Autoresponder - sekwencja maili stworzona do wybranego klienta, która

wychodzi z programu automatycznie, regularnie w określonym i

zaplanowanym czasie. Autoresponder możesz wysyłać zarówno do nowych

klientów, jak też do stałych. Musisz najpierw stworzyć taką sekwencję maili a

potem zaplanować ich wysyłkę do klientów.

- autoresponder wykorzystujesz do edukowania klienta w temacie, który go

interesuje. Jeśli to są rzetelne informacje, które są przydatne dla odbiorcy.

Dzięki temu klient zaczyna traktować cię jak eksperta, znawcę tematu i

chętnie czyta kolejne informacje.

Co jest ważne w emailmarketingu:

- wyraźne prezentowanie marki, która reprezentujesz,

- pisanie w temacie, który odbiorcę interesuje

- pokazanie np. różnych metod samodzielnego radzenia sobie z problemem

(buduje zaufanie, zanim zaczniesz cokolwiek sprzedawać)

- pierwsze emaile prezentują wartości marki (do porady wplatasz jaki jest twój

stosunek do klientów, do pracy, do życia…). Wartości pozwalają na selekcje

klientów. Ktoś kto się nie zgadza z twoim podejściem do życia, do biznesu,

szybko wypisze się z listy zanim dojdzie do sprzedawania i buntu, reklamacji

itp.

- czyli najważniejsze – najpierw zbuduj zaufanie, a potem sprzedawaj.
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- Mailing jest genialnym narzędziem do sprzedawania dla introwertyków. Ja

do nich należę chociaż wielu to dziwi. Nauczyłam się obcować na żywo, ale

zdecydowanie wole pisać niż mówić na żywo.

Więcej o zasadach email marketingu w specjalnym szkoleniu

Jak dowiedziałaś się z nagrania, Getresponse udostępnia możliwości

stworzenia lejka sprzedażowego i posiada do tego wszelkie narzędzia.

- email

- webinar

- landing page

Nie będę opisywać tych narzędzi szczegółowo, ponieważ masz je w

pierwszych dostępnych szkoleniach. W Getresponse masz je wszystkie na

jednej platformie, łatwo je skonfigurować. Może technicznie trochę trzeba

będzie pogłówkować, ale nie martw się. Nic nie popsujesz, najwyżej zrobisz to

drugi raz.

Zacznij od regularnych emaili do swojej grupy odbiorców.  

Pamiętaj, aby ich segmentować od początku. Wtedy twoje tematyczne maile

nie będą odbierane jako spam.

Na platformie Getresponse masz możliwość tworzenia różnych list – grup

klientów w zależności od sposobu zapisu (tematu, potrzeby klienta). 

Np. zamieszczasz bezpłatny ebook na swojej stronie do pobrania dotyczący

jakiegoś określonego problem, np. pielęgnacji stóp. Nikt kogo ten temat nie

interesuje nie będzie pobierał takiego ebooka. Więc masz już pewna grupę

zainteresowanych, tworzysz do tej grupy autoresponder.

LUCYNA WIEWIÓRSKA 2021

GETRESPONSE
RU



1 list – w chwili zapisu. Czyli kiedy ktoś poda swoje dane, żeby otrzymać

ebooka, to automatycznie, kiedy adres email osoby zapisze się w liście,

autoreposnder wysyła pierwszy email o treści np.

Hej, dziękuję za pobranie ebooka. Mam nadzieję, że informacje w nim

zawarte przydadzą ci się. W razie pytań pisz na adres….

Następnie ustawiasz np. na dwa dni po zapisie kolejny email.

(jeśli osoby podają swoje imię w okienku zapisu to możesz taki list

personalizować – miło jest otrzymać email, w którym ktoś zwraca się po

imieniu – cześć Lucyna, mam nadzieję, że przeczytałaś mojego ebooka.

Dzisiaj opowiem ci o…) W kolejnym mailu możesz zaprosić na bezpłatne

konsultacje lub zaoferować jakiś upominek za zapisanie się itp… zaczynasz

oswajać osobę i przygotowujesz do sprzedawania.

Trzeci email może już sprzedać coś delikatnie…

Taka sekwencja maili to co najmniej 6-8. Jeśli chcesz możesz stworzyć cały

poradnik w mailach.

Potem włączasz osobę do regularnego newslettera.

ktycznie w każdym mailu możesz proponować coś do kupienia. Piszesz o

mezotrerapii, która pomaga na…, „ a jeśli dzisiaj  umówisz się na zabieg to

mam dla ciebie rabat….”

Możesz nie pisać „kup teraz” możesz w mailu pod swoim podpisem zamieścić

link do automatycznego zakupu do produktu, o którym piszesz w kolejnym

liście.
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Tak możesz codziennie, a jeśli robisz jakąś kampanie sprzedażowa to

kompletnie nie bój się pisać nawet dwa, trzy razy dziennie i przypominać o

upływającym terminie…

Po pierwsze ludzie mogą nie zauważyć jednego maila, po drugie mogą nie

doczytać maila do oferty, po trzecie mogą nie wiedzieć, że to ważne, że okazja

itp.

Przypominanie nie jest niczym złym. Jeśli nawet ktoś się wypisze, bo za dużo

maili, to przecież nie jesteś instytucją charytatywną tylko sklepem, salonem

usługowym. Zarabiasz ze sprzedaży.  Gdy ktoś idzie do spożywczego to nie po

to, żeby ekspedientka dała mu chleb gratis. Wie, że za chleb trzeba zapłacić.

Identycznie jest z salonem usługowym.

Tam się kupuje nie pobiera :)

Co jeszcze ważne. Getresponse pomaga śledzić efekty maila.

-Widać kto w jaki link kliknął (a to już segmentuje wg zainteresowania).  

-Widać kto się wypisał, kto nie otworzył, albo otworzył maila. 

-Jeśli otworzył, kliknął w link i nie kupił to możesz do tych osób wysłać

dodatkowego maila z dodatkowymi argumentami i zachecic go bardziej do

zakupu.

Nie ograniczaj się. Ludzie lubią, gdy sie ktoś o nich troszczy, przypomina,

znajduje to czego oni szukają. 

Zacznij pisać już teraz. Nie czekaj na specjalne warunki, bo te nigdy nie

nastąpią. 

Powodzenia!
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