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Да се 
запознаем 

:)



Аз съм  
Неви Коева 



Какво е маркетинг?



MARKET + ING





Имейл  
MARKET + ING





За всеки долар инвестиран в имейл 
маркетинг, 

средната възвръщаемост е 40$



Имейлите, 
а не ИМЕЙЛЪТ.



Броя продажби 
е равен не на броя 
изпратени имейли, 
а на броя изградени 

отношения





Вие сте тези, 
които водите клиента си, 
и изграждате отношения 

и за него трябва да е 
лесно и ангажиращо и 
да очаква следващата 

стъпка



Вие водите  
клиента си



Нека да проверим 
нещо ….



Къде е мястото на имейл 
маркетинга в целия продажбен 

процес?



Продажбен процес



Привличане Магнит за 
клиенти

Обгрижване Продажба Доставка Повторни 
продажби

Препоръки

ФБ реклама Безплатна 
е-книга

5-12 
имейла

Промоция Имейл 
Thank you 

page

Предложение Имейл

3566 854 600 124 … …. ….

 Поставете правилните действия  
на правилното място



Колко е Conversion Rate 
от Google или 
от Facebook?



Колко ви струва 1 клиент?



Нека да видим, 
как действат хората, 

които посещават вашият сайт?



Пример от залата ….



Интерес към продукт  
за всяка аудитория
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Интерес към продукт  
за всяка аудитория

3% - купуват

7% - отворени са към идеята

30% - не са се замисляли

30% - мислят че не 
ги интересува

30% - сигурни са,
че не искат



Кой иска да има  

+37% клиенти 

вместо 3%?



Целта определя действията 

Каква е вашата цел?



Целта на  
бизнесa е  
да ПЕЧЕЛИ.



Формула за  
успешен бизнес



Повече клиенти, 
които купуват за по-висока стойност, 

по-често :)



Колкото повече, 
толкова повече



Ами нека да посмятаме :)



5 стъпки за увеличаване  
на печалбата в бизнеса







А нали лекцията беше за имейл 
маркетинг?





Лийдове - хора, които са проявили 
интерес / запитване за продукта.



Колко ви струва 1 клиент? 

8, 10, 20, 40  …. лева 



А колко ви струва едно запитване? 

 или 

Записване за е-книга? 

0,60, 1 , 2 лева



А вие ползвате ли имейл маркетинг?



Цел Вид имейли

Лийдове е-книга, запитване, безплатна консултация, уебинар, 
доклад, видео курс

Convertion rate серия имейли след записване - Front offer

Брой поръчки
Оферти, промоции


Рожден ден, Имен ден, Годишнина, Коледа, Нова 
година

Ср.стойност на 
поръчка Предложения за допълнителни продукти, Пакети

Марж Плащате за 1 нов клиент, само първия път и след това 
му продавате чрез имейл - поне няколко пъти годишно

За всяка цел - имейл



Как да пишете имейли, които продават?



Само на хора, които ги очакват 

С позволение 

Според GDPR







Интригуващи заглавия 

Въпрос, 
Интерес 

Любопитство 
Полза 

….. 

между 35 и 70 символа



Най-важното на първи екран





Имейли за промоции 

1. Съобщаване, че ще има - създаване 
на очакване 

2. Официален старт 
3. Напомняне 
4. Остават броени часове до края







Имейли за Рожден ден 

Достатъчно е да имате: 
1. Име  
2. Рожден ден







Имейли за Имен ден 

Достатъчно е да имате: 

1. Име 







Красив  
дизайн 



Благодаря  
ви за 

вниманието



За контакти 

Неви Коева 

koeva@aitiss.com 


