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ROZDZIA  1.

E-MAIL MARKETING
— DZIARSKI STARUSZEK

Autor: Artur D browski

Kiedy to wszystko si  zacz o?
Nie atwo wskaza , kiedy e-mail marketing postawi  swoje pierwsze
kroki. Cho  pierwsza reklama zosta a rozes ana za pomoc  poczty
elektronicznej ju  w 1978 roku (na komputery w urz dach oraz uni-
wersytetach w Stanach Zjednoczonych), jeszcze w latach 80. marke-
ting bezpo redni na ca ym wiecie wci  opiera  si  na wykorzysta-
niu telefonu i poczty tradycyjnej. Na pocz tku lat 90. marketerzy na
Zachodzie zacz li przeciera  pierwsze szlaki w komunikacji z klien-
tami za pomoc  poczty elektronicznej. By y to jednak nie mia e próby.

Zdaje si , e dopiero na prze omie wieków e-mail marketing zacz
stawa  si  powa nym i powszechnie stosowanym no nikiem reklamy
oraz sposobem na komunikacj  z klientami. wiadczy  o tym mo e
pojawienie si  szeregu regulacji dotycz cych tej formy komunikacji.
W 1998 roku w Wielkiej Brytanii wprowadzono ustaw  The Data
Protection Act, maj c  na celu ochron  danych osobowych, przecho-
wywanych zarówno na komputerach, jak i w dokumentacji papie-
rowej. Wtedy te  s owo „spam” zadebiutowa o w s owniku Oxford
English Dictionary.

Poleć książkęKup książkę

http://onepress.pl/page54976~rf/emamar
http://onepress.pl/page54976~rt/emamar


E-MAIL MARKETING OSWOJONY. TEORIA, PRAKTYKA, PRAWDA

10

Na prze omie wieków zacz y si  pojawia  pierwsze narz dzia do
masowej wysy ki e-maili, dzi ki którym ta forma komunikacji sta a
si  dla marketerów dost pna bardziej ni  kiedykolwiek wcze niej. Jak
mo na si  by o spodziewa , doprowadzi o to jednocze nie do roz-
powszechnienia si  zjawiska spamu.

Walk  z niechcian  poczt  elektroniczn  podj  w 2003 roku ame-
ryka ski parlament, wprowadzaj c ustaw  „CAN-SPAM”, reguluj c
kwesti  niechcianych ofert marketingowych i pornografii. Obowi -
zuje ona do dzi  i zawiera szereg nakazów odnosz cych si  do ko-
mercyjnej wysy ki e-maili, dotycz cych m.in. tematów wiadomo ci,
pola nadawcy czy linku do rezygnacji z subskrypcji.

W 2003 roku nowe regulacje dotycz ce prywatno ci i wykorzystania
elektronicznych rodków komunikacji pojawi y si  równie  w Europie.
Natomiast w 2005 roku rozpocz a swoje funkcjonowanie Sender
Policy Framework (SPF) — pierwsza technologia, której celem — a
po dzi  dzie  — jest zabezpieczanie serwerów SMTP przed przyj-
mowaniem poczty z niedozwolonych róde  (wi cej o prawnej oraz
technicznej stronie e-mail marketingu piszemy w kolejnych roz-
dzia ach).

Staruszek czy nie?
Mo na wi c przyj , e e-mail marketing istnieje ju  niespe na
dwie dekady (cho  na pewno przez ten czas wyra nie ewoluowa ).
W marketingowej skali makro to dos ownie chwila. Przyjmuje si , e
pierwsza oferta wys ana za pomoc  poczty „tradycyjnej” pojawi a si
oko o 1000 lat przed nasz  er , w staro ytnym Egipcie. W a ciciel
ziemski zaoferowa  wówczas nagrod  w z ocie za znalezienie i zwró-
cenie zbieg ego niewolnika.
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Na pierwsz  masow  wysy k  komercyjn  musieli my poczeka  „nie-
co” d u ej, bo a  do XIX wieku. A dok adnie do 1872 roku, kiedy to
Aaron Montgomery Ward rozpocz  wysy k  jednostronicowego ka-
talogu. W ten sposób da  pocz tek jednej z najd u ej istniej cych
sieci handlowych — Montgomery Ward (z przykro ci  przyj li my
w 2000 roku informacj  o og oszeniu przez ni  upad o ci) — oraz
sprzeda y wysy kowej, która dzia a do dzi .

W obliczu powy szych faktów i dat mo na by uzna , e e-mail mar-
keting to m odzieniaszek. Jednak czasy si  zmieni y. Odk d inter-
net rozpowszechni  si  na tyle, e prawie co drugi Ziemianin ma do
niego dost p (w 2000 roku by o to 6,8% ludno ci, a w 2016 — ju
46,1%1), co rusz debiutuj  nowe metody reklamy i komunikacji,
ewoluuj  istniej ce, a tak e pojawiaj  si  nowe trendy w dziedzinie
marketingu czy — zdecydowanie ju  wyodr bnionego — marketingu
internetowego.

 „E-mail” czy „email”?

Zapewne spotka e  si  z oboma sposobami zapisu tego s owa. Zapewne
zauwa y e  te , e stosujemy wy cznie pierwszy z nich. Dlaczego? Dlatego,
e… na t  chwil  jest jedynym poprawnym. Pisownia „email” — przy-

najmniej na razie — jest uznawana za b dn .

Jak czytamy na blogu „Obcy J zyk Polski”, gdyby zrezygnowa  z dywizu i pisa
„email”, nie by oby do ko ca wiadomo, czy litera „e” pozostaje przedrostkiem,
czy wchodzi do rdzenia, tak jak na przyk ad w s owie „emalia”2.

Nie mo na jednak wykluczy , e za jaki  czas tak e forma „email” stanie si
poprawna. Tak jak w j zyku angielskim, w którym niemal zawsze stosuje si
ten sposób zapisu. W 2011 roku ameryka ska agencja Associated Press
w swoim stylebooku zmieni a na sta e „e-mail” na „email”.

Nie nale y jednak spodziewa  si , aby j zykoznawcy zaakceptowali formy
„imejl” oraz „mejl”, które od czasu do czasu gdzie  si  pojawiaj . Je li chcemy
by  mniej oficjalni, lepiej, je li napiszemy: „mail”.

                                       
1 http://www.internetlivestats.com/internet-users/
2 https://obcyjezykpolski.pl/e-mail-mail-albo-potocznie-mejl/
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SEO (Search Engine Optimization), SEM (Search Engine Marketing),
RTB (Real-Time Bidding), big data, mobile marketing, social media
marketing, content marketing… To tylko wybrane dziedziny marke-
tingu online, które pojawi y si  w ostatnich latach i ca y czas ewo-
luuj . A na horyzoncie wida  ju  kolejne metody sprzeda y i komu-
nikacji z klientami. A  trudno sobie wyobrazi , jak bardzo zmieni
si  wiat reklamy, gdy naukowcy rozwin  naprawd  zaawansowan
sztuczn  inteligencj …

Patrz c na te wszystkie nowo ci oraz zmiany, do których dochodzi
w dziedzinie marketingu internetowego, nie sposób traktowa  e-mail
marketingu jako czego  wie ego. Owszem, kana  ten przez ostatnie
lata tak e ewoluowa  (na przyk ad w kierunku marketing automa-
tion, o którym piszemy pó niej, w osobnym rozdziale), ale w ca ym
internetowym ekosystemie to mimo wszystko jedna z najbardziej
tradycyjnych form komunikacji. A jednocze nie jedna z najsku-
teczniejszych!

E-mail marketing to w dalszym ci gu niezwykle efektywne narz -
dzie, które odpowiednio wykorzystane, pozwoli Ci zarówno lepiej
komunikowa  si  z klientami (budowa  relacj  z nimi), jak i sprze-
dawa  wi cej. Niektórzy ju  kilka lat temu zwiastowali rych y ko-
niec newsletterów, a on wci  nie nadszed  i nie zapowiada si , aby
dosz o do niego w bliskiej przysz o ci.

Nie b dziemy jednak go os owni. Przedstawiamy trzy filary, na któ-
rych ca y czas opiera si  si a e-mail marketingu:

Filar pierwszy — e-mail marketing
wci  jest skuteczny (po prostu)
E-mail marketing nie tylko nie umiera, ale wr cz przeciwnie — ma
si  coraz lepiej. Newslettery przez d ugi czas by y traktowane jako
synonim spamu. Ka da informacja niezamówiona — a nawet za-
mówiona, ale zawieraj ca tre ci sprzeda owe — przez wi kszo
odbiorców by a traktowana jako niepo dana. To si  jednak zmienia.
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