
O tym, jak skuteczne jest to narzê-
dzie, szczególnie w kryzysowej sytu-
acji, przekona³a siê ju¿ niejedna firma.
Znana eks-modelka Lauren Hutton
otworzy³a internetowy sklep z now¹
lini¹ kosmetyków firmowanych w³a-
snym nazwiskiem. Produkty cieszy³y
siê tak du¿ym zainteresowaniem,
¿e wkrótce sprzedano ca³y towar,
a osoby, które zdecydowa³y siê na jego
zamówienie, musia³y oczekiwaæ
na dostawê d³u¿ej ni¿ zapowiadano.
Dla wiêkszo�ci klientów by³ to pierw-
szy kontakt z firm¹ i móg³ z pewno�ci¹
pozostawiæ nieprzyjemne wspomnie-
nia. W tej sytuacji wyodrêbniono
adresy e-mail osób, które nie otrzy-
ma³y przesy³ki. Wys³ano do nich wia-
domo�æ i przeproszono w niej
za opó�nienie. E-maile przedstawia³y
powody opó�nienia i by³y zapowiedzi¹
podarunków. Mailing dotar³ do 6721
odbiorców, 70 proc. z nich zapozna³o
siê z jego tre�ci¹. Dziêki temu osi¹-
gniêto wymierne korzy�ci. Ograni-
czono liczbê zg³oszeñ telefonicznych do
obci¹¿onego call-center, a tak¿e wyeli-
minowano potrzebê rêcznego odpo-
wiadania na pojedyncze reklamacje.
Kontrola lotów
Ostatnio obserwowali�my sytuacjê
kryzysow¹, z jak¹ boryka³a siê �Air
Polonia�. Klientów nie poinformo-
wano o problemie, spêdzili wiele
godzin na lotnisku w oczekiwaniu
na wykupiony lot lub informacjê
o transporcie zastêpczym. Ponad

50 tys. osób, które zamówi³y bilety,
o kryzysie dowiedzia³o siê z mediów,
zamiast z firmy. Pocz¹tek chaosu by³
dla Air Polonii ostatni¹ chwil¹ na reak-
cjê. Najtañszym sposobem na wyj�cie
z kryzysu dla low-cost airlines by³oby
wykorzystanie e-mailingu. Wys³anie
wiadomo�ci pozwoli³oby mediom sku-
piæ siê na zagadnieniach strategicznych
zamiast na czekaj¹cych godzinami nie-
doinformowanych pasa¿erach. Tym
bardziej, ¿e w³adze przewo�nika stwo-
rzy³y barierê medialn¹, a skonstru-
owanie wiadomo�ci, maj¹cej charak-
ter komunikatu wstrzymuj¹cego,
umo¿liwi³oby opracowanie w³a�ciwego
planu dzia³añ. W ten sposób pasa¿e-
rowie dowiedzieliby siê o lotach
zastêpczych, procedurze zamiany bile-
tów i przyczynach kryzysu.

Stwórz �on-line commu-
nity�
Kluczem do w³a�ciwego komunikowa-
nia za pomoc¹ e-mailingu jest stwo-
rzenie grupy odbiorców zaintereso-
wanych dzia³alno�ci¹ firmy. Dziêki
temu, precyzyjne informacje trafiaj¹ do
osób, które tego oczekuj¹. Zadowo-
leni klienci z pewno�ci¹ przeka¿¹ infor-
macje swoim znajomym. Doskonale
rozumia³ to Brian Engler, mened¿er do
spraw technologii sieci www w Atkins
Nutritionals Inc. Firmê w 1996 roku
za³o¿y³ dr Robert Atkins, �wiatowy
autorytet w dziedzinie dietetyki. Ame-
rykañskie przedsiêbiorstwo zajmuje siê
produkcj¹ od¿ywek i preparatów
odchudzaj¹cych. Aby zwiêkszyæ zainte-
resowanie ofert¹ firmy, wprowadzono

trzy rodzaje newslettera. Edycja dwu-
tygodniowa zawiera³a s³owo wstêpne
dr Atkinsa i przyk³ady skutecznych
diet. Towarzyszy³y im sugestywne zdjê-
cia �przed� i �po�. Drugi newsletter,
wysy³any w takim samym cyklu, pre-
zentowa³ przepisy kucharskie, pozwa-
laj¹ce przygotowaæ smaczne i zdrowe
potrawy. Trzecie wydanie przedsta-
wia³o produkty oferowane przez firmê
i trafia³o do skrzynek subskrybentów
raz w miesi¹cu.
Newslettera mo¿na by³o zamówiæ na
stronie atkins.com. U¿ytkownicy prze-
sy³ali wiadomo�ci do swoich znajo-
mych, którzy równie¿ dopisywali siê
do listy mailingowej. W ten sposób
liczba osób otrzymuj¹cych wiadomo�ci
zwiêkszy³a siê w przeci¹gu roku
z 200 tys. do 1,5 miliona. Oznacza³o
to wzrost rzêdu 650 proc. W Polsce
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W�ród dzia³añ prowadzonych za po�rednic-
twem poczty elektronicznej, najwiêksz¹
czê�æ zajmuj¹ te, które wspomagaj¹ dzia³
public relations. E-mailing jest nieocenio-
nym narzêdziem wszêdzie tam, gdzie licz¹
siê indywidualny charakter przekazu, selek-
cja i czas dotarcia.

U¿yteczno�æ
kontrolowana
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przyk³adem sukcesu w tego typu dzia³aniach
mo¿e byæ sieæ sklepów Media Markt. W ci¹gu
niespe³na roku zainteresowanie jej newslette-
rem przejawia³o blisko 100 tys. osób. Dane

adresowe gromadzone by³y tak, aby dosto-
sowaæ przekaz do konkretnych grup

odbiorców.
Sprawd� efekty
O wyborze konkret-
nych kana³ów komuni-

kowania w du¿ej mierze
decyduje ich skuteczno�æ. Mo¿na

Przyzwolenie. Czytelnik powinien mieæ mo¿liwo�æ
�wiadomego zaprenumerowania newslettera. Ustawa
o �wiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹ nak³ada
na wydawcê obowi¹zek uzyskania od odbiorców zgody
na otrzymywanie listu elektronicznego z newsletterem.
Identyfikacja. Newsletter musi posiadaæ tytu³,
numer, adres zwrotny, dane kontaktowe redakcji oraz
informacje o mo¿liwo�ci rezygnacji z prenumeraty. Tytu³
wiadomo�ci i nazwa nadawcy nie mog¹ wprowadzaæ
odbiorcy w b³¹d poprzez imitowanie prywatnej kore-
spondencji z u¿ytkownikiem. 
Objêto�æ. Przyjmuje siê, ¿e waga newsletterów nie
powinna przekraczaæ: 15 kB � dla wydañ w postaci tek-
stowych i 30 kB � dla edycji html-owych. Je¿eli decydu-
jemy siê na tworzenie newslettera zawieraj¹cego kom-
pletne artyku³y (chocia¿ popularniejsze jest umieszczanie
streszczeñ i odno�ników do pe³nych tekstów), nie powi-
nien on mieæ wiêcej ni¿ 15 stron (27 tys. znaków).
Przyjêcie ostatecznej objêto�ci newslettera powinno byæ
poprzedzone testami na stronach i w programach
do obs³ugi kont pocztowych, aby ilo�æ �ekranów� nie
odstraszy³a czytelników.
Personalizacja. Zakres przesy³anych informacji czê-
sto sk³ania wydawców do ró¿nicowania newsletterów.
Prenumerator mo¿e wówczas wybraæ interesuj¹c¹
go tematykê, czêstotliwo�æ i terminy otrzymywania infor-
macji oraz sposób ich dostarczania. Dziêki temu us³uga
bêdzie dopasowana do jego preferencji.
Czêstotliwo�æ. Cykliczno�æ wydañ, przypadaj¹cych
na okre�lone dni tygodnia/miesi¹ca, trzeba dostosowaæ
do ilo�ci zbieranych materia³ów. Codzienny newsletter
powinien byæ rozsy³any pó�nym wieczorem (na dzieñ
nastêpny) lub wcze�nie rano (na dzieñ bie¿¹cy). Wiado-
mo�ci zwi¹zne z prac¹ czytelnika warto wysy³aæ w ponie-
dzia³ek, informacje o innym charakterze � w �rodê
lub czwartek.
Technika. Newslettery maj¹ postaæ tekstow¹ (ASCII
� American Standard Code for Information Interchange)
- s¹ wówczas lekkie, ale zawieraj¹ tylko litery i cyfry lub
html-ow¹ � ich ciê¿ar jest wiêkszy, ale s¹ atrakcyjniejsze
wizualnie. Wykorzystanie HTML (Hyper Text Markup Lan-

guage) pozwala na stosowanie kolorów, ró¿nicowanie
czcionek i zamieszczanie grafiki. Jego kod nie mo¿e jed-
nak zawieraæ skryptów, animacji oraz innych elementów,
które z powodów bezpieczeñstwa, prawdopodobnie
nie wy�wietl¹ siê u czytelnika. Polskie czcionki koduje siê
w standardach ISO-8859-2 lub Windows-1250. Najbar-
dziej uniwersalnym standardem dla kodowania dowolnych
znaków jest UTF-8. 
Szeroko�æ newslettera wykonanego w HTML-u
nie powinna przekraczaæ 600 px, aby móc go wy�wietliæ
na stronach umo¿liwiaj¹cych obs³ugê poczty przez www.
Czêsto stosuje siê szeroko�ci dostowane do rozmiarów
reklam � bannerow; 400 lub 468 px. 
Elementy graficzne umieszczane s¹ bezpo�rednio w new-
sletterze lub jako odno�niki do materia³ów na serwerze
wydawcy. Bezpo�rednie do³¹czanie plików do korespon-
dencji wyd³u¿a czas jej pobierania. Z kolei �metoda odno-
�nikowa� pozwala na badanie aktywno�ci u¿ytkownika.
Warto jednak pamiêtaæ, ¿e w korporacyjnych systemach
poczty elektroncznej wiadomo�ci mog¹ byæ rozsy³ane
wewn¹trz sieci, bez dostêpu do Internetu. Trzeba wiêc
wybraæ optymalne rozwi¹zanie dla wytypowanej grupy
docelowej.
Rankingi. Opracowania rankingu newsletterów podej-
muje siê serwis slowawsieci.com. W drugiej, ubieg³o-
rocznej edycji zestawienia oceniano 8 tysiêcy newslette-
rów. Stanowi³o to oko³ 2/3 wszystkich tego typu, krajo-
wych wydawnictw.
Ranking Najlepszych Newsletterów Elektronicznych
w Polsce powstaje w oparciu o ponad 300 kryteriów.
S¹ to m.in.:

mechanizm zamawiania i sposób dotarcia 
do prenumeratorów,

uk³ad informacji,
zawarto�æ merytoryczna,
layout,
czêstotliwo�æ ukazywania siê,
dostêpno�æ wersji HTML i tekstowej,
sposób odwo³ania czytelnika do pe³nej tre�ci artyku³u,
przejrzysto�æ tekstu w newsletterze.

Red.

Elektroniczne wydawnictwa � 7 podstaw

j¹ oceniæ na kilka sposobów. Jednym z wyznacz-
ników jest skala kampanii, czyli liczba wys³anych
i odczytanych maili. Zesz³oroczna, bo¿onaro-
dzeniowa e-karta, stworzona dla marki �¯ubr�
dotar³a do kilkuset tysiêcy internautów. Has³om
�Miko³aj wystêpuje w kominie�, �Karp wystê-
puje na talerzu� i �¯ubr wystêpuje w puszczy�
towarzyszy³a charakterystyczna �mruczana�
kolêda. Kreacja wzbudzi³a zainteresowanie por-
tali Onet, WP oraz Interia, które  umie�ci³y
j¹ w swoich dzia³ach e-kartek.
Kolejnym kryterium skuteczno�ci jest wska�nik
CTR. Oznacza on relacjê pomiêdzy ilo�ci¹ klik-
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niêæ w dowolny link a liczb¹ wys³anych wiado-
mo�ci. �Klikniêcie� odpowiedniego linku ozna-
cza chêæ uzyskania dodatkowych informacji,
a to ju¿ zdradza zainteresowanie adresatów. 
W jednym z mailingów Media Markt osi¹gniêto
60 proc. CTR, co potwierdza, ¿e a¿ sze�æ spo-
�ród dziesiêciu osób, do których dotar³a wia-

pozycja nazwa newslettera adres poprzednio
1 Dziennik Internetowy PAP http://dziennik.pap.com.pl 1
2 BiznesNet.pl http://www.biznesnet.pl 2
3 Dziennik Internautów WebExpress http://www.di.com.pl 3
4 Magazyn ProgramyPartnerskie.info http://www.programypartnerskie.info -
5 Newsletter BiznesPolska.pl http://www.biznespolska.pl -
6 Stopklatka NEWS http://www.stopklatka.pl 5
7 SerwisPrasowy.pl http://www.serwisprasowy.pl -
8 Biuletyn IDG.pl (p³atny) http://www.idg.pl -
9 WebInside.pl http://www.webinside.pl 7

10 MediaRun.pl http://www.mediarun.pl 8
11 VaGla.pl � Prawo i Internet http://www.vagla.pl 12
12 BriefNews http://www.brief.pl 13
13 InfoDROP http://www.tns-global.pl -
14 PB Kalejdoskop (Puls Biznesu) http://www.pb.pl 14
15 Wirtualne Media Newsletter http://www.wirtualnemedia.pl 21
16 Biuletyn Ranking.pl http://www.ranking.pl -
17 eGospodarka.pl � dziennik http://www.egospodarka.pl -
18 Newsletter Wprost � podsumowanie dniahttp://www.wprost.pl 20
19 Biuletyn Informacyjny e-biznes.pl http://www.e-biznes.pl 17
20 Biuletyn Alert Media http://www.alertmedia.pl -
21 Wydarzenia InternetStandard http://www.internetstandard.pl 16
22 Biuletyn CHIP Online � Newsroom http://www.chip.pl 23
23 Pressence Newsletter http://www.pressence.com.pl -
24 Jêzyk Giêtki � Biuletyn http://www.jezyk-gietki.pl 24
25 Marketing przy Kawie � Tematy http://www.marketing-news.pl -
26 grupa newsletterów Gazeta.pl http://www.gazeta.pl/newsletter -
27 eGazetka Dobrego Humoru http://www.dobryhumor.pl 27
28 Aktualno�ci Kino Domowe http://www.kinodomowe.idg.pl -
29 Magazyn Showtime http://www.flashroom.com/showtime -
30 MniamMniam.pl http://www.mniammniam.pl -

¯ród³o: www.slowawsieci.com

Najlepsza 30. polskich newsletterów

domo�æ, zainteresowa³o siê ni¹ na tyle, aby
odwiedziæ stronê internetow¹ sklepu.

Krzysztof Dêbowski, SARE
Teresa Wierzbowska, OS3 group


