
Email Markering



За какво ще си говорим 
днес?

Сегменти

Клиенти

Продажби
Срокове

Черен 
петък

Оферти

Източници



Струва ли си да се 
включвате в цялата тази 
история с Черен Петък?



Вие решавате



Ето и малко цифри



37,2 М лева

Най-голямата поръчка 
8629 лв - Карлово

68% 
през телефон

28 355 
клиенти са поръчали  

за първи път



17 съвета за имейл 
маркетинг за Черен петък 

  
които да приложите още тази 

седмица



Формулата за успешни 
продажби по имейл



Точното съобщение 
до  

Точния човек 
в  

Точното време



Обявете отрано 
оферти, дати, продукти

1



1
Съгласно Nationa Retail  

Federation  
60% от клиентите  

започват покупките си за 
празниците след  

10 Ноември



1

Искате клиентите ви да си 
оставят пари в картите, 
да направят изборите си, 

да го очакват



Обявете офертите по-рано 

Google отчита търсене за 
оферти за Черен петък поне 
няколко седмици преди това
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Персонализирайте 
имейлите си съгласно 

разглежданите продукти
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Помислете за заглавията 
отрано 

35% от читателите отварят 
имейлите си базирано на 

заглавието
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Вижте какво е 
проработило 

миналата година.
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Комбинирайте 
с Pre-header
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Думи , с които си струва да тествате: 

Безплатна доставка 
Подарък 
Черен петък 
Разпродажба 
Последни часове
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Думи , които ще ви вкарат в SPAM: 

$$$ 
Твърде много символи 
САМО ГЛАВНИ БУКВИ
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Използвайте емотиконки в 
заглавието: 

40% шанс да попаднете в спам 
60% шанс да не попаднете 
Използвайте не повече от 3 
емотиконки
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⏰ Остават броени часове до края на промоцията



Дайте на ВИП клиентите си 
предварителен достъп до 

офертите
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ВИП клиентите ви харчат 10 
пъти повече от новите клиенти 

Любов към и от бранда
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Обърнете внимание на 
призивите за действие
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Бутони 

Купи сега 
Вземи сега 
Грабни последните бройки
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Ръководство за избор на 
подаръци 

Изпратете го седмици преди 
началото
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Изчистете имейл списъка си 
преди това 

Не изпращайте на 
НЕангажирани абонати
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Сегментирайте дълбоко: 

На база - източник на записване 
Устройство 
Последни покупки - категории 
Пол 
Интереси 
Хора, които никога не са купували 
Онлайн или офлайн клиенти
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Тествайте преди това: 

Къде попадат имейлите ви - Inbox, Promotion, 
Spam? 
Как се вижда заглавието и прехедъра? 
Как се вижда заглавието на мобилно 
устройство? 
Как се вижда имейла, ако не се отворят 
изображенията?
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Пуснете игра преди това 

Чудесен начин да увеличите 
имейл списъка си
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Използвайте код 

93% казват, че биха ползвали код 
за отстъпка, получен чрез имейл 
40% казвах, че биха псоделили 
кода със семейство и приятели
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Автоматизирайте 
за тези два вида получатели 

тези,които са отворили, но не са 
кликнали 
тези, които не са отворили въобще 

Изпратете им още един имейл по-късно
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Изберете най-доброто време 

Анализирайте данните от 
предходни години 
8 - 9 сутринта 
3 - 4 следобед
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Дайте възможност и на 
закъснелите 

Изпратете допълнителен имейл 
няколко часа след промоцията с 

възможност да се включат

15



15



Оптимизирайте дизайна на 
имейлите си  

за мобилно устройство

16



16



16



16



16



Оптимизирайте имейлите за 
забравените колички
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Серия имейли за Черен петък 
Ако е един до 3 дни 

Анонс - 7 дни преди началото 
Countdown имейл 3 дни преди началото 
Основна оферта - сутринта  
Напомняне през деня/всеки ден 
Сигнал за край с отчитане на оставащото 
време



Благодаря  
за 

вниманието



Имате  
ПОДАРЪК



Заявка за одит  
на имейл маркетинг 

този линк 
https://aitiss.com/consult/?lang=bg

https://aitiss.com/consult/?lang=bg

