
 

 

 

 

 

 

1. lépés:  Határozd meg a hírleveleid célcsoportját 

 

Kik vannak feliratkozva a listádra? Hogyan tudnád bővíteni ezt a listát? Ők mire kíváncsiak, mi a fő 

problémájuk, amire te vagy a megoldás? 

 

2. lépés:   Határozd meg a hírlevél hosszú távú stratégiáját 

 

Mit szeretnél elérni vele? Milyen gyakran tudod kiküldeni (rendszeresen!) Milyen időközönként van 

releváns, értékes mondanivalód? 

 

3. lépés:  Határozd meg a tartalomstratégiát 

 

Írd össze kb fél évre előre, hogy milyen témákban és mikor küldesz majd levelet 

 

4. lépés:   Válassz egy jó hírlevélküldőt 

 

Hasonlítsd össze az árakat, funkciókat, találd meg a számodra ideális megoldást. Vigyázz, a kevesebb 

néha több: nem feltétlenül kell, hogy a hírlevélküldő szolgáltatásod a legbonyolultabb legyen. Azt 

tudja jól, amire neked szükséged van. 

 

5. lépés:  Szegmentálj 

 

Szegmentálj demográfiai vagy érdeklődés alapon, monitorozd a legjobb vagy első vásárlóidat. 

 

6. lépés:  Feladó 

 

Ellenőrizd, hogy ki a leveleid feladója. Legyen megbízható, ismerős. (akár a cégneved helyett 

használhatod a saját neved) 
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7. lépés:  Tárgymező 

 

Itt dől el, hogy megnyitják-e a leveled, vagy olvasatlanul törlik. Hass az érzelmekre, legyél érdekes, de 

nem túl tolakodó. 

 

8. lépés:  Tartalom 

 

Adj értéket, ne csak eladni próbálj. Fókuszálj azokra a problémákra, amivel megkönnyíted a vevőid 

életét, megoldod egy problémájukat. 

 

9. lépés:  Olvashatóság 

 

Leveled legyen olvasható, könnyen áttekinthető, strukturált, könnyen fogyasztható. 

 

10. lépés:  Képek 

 

Ne használj túl sok képet, mert nem minden levelezőben nyílnak meg alapértelmezettben. Kicsinyítsd 

le a képek méretét, a fontos infókat pedig sose a képre írd, hanem folyó szövegbe. Ha teheted, 

használj jó minőségű, saját képeket. 

 

11. lépés:  CTA = Call to action 

 

Használj cselekvésre ösztönző linkeket, gombokat: Olvasd el, kattints át, vásárold meg. 

Segíts a felhasználóidnak abban, hogy mit kell tenniük. 

 

12. lépés:  A/B tesztelj 

 

Ne hasraütés szerűen kampányolj, tesztelj! Teszteld le, hogy mi működik jobban: hosszabb vagy 

rövidebb szöveg? Több kép vagy kevesebb kép? Egyik tárgymező vagy a másik? Tesztelés a jó 

marketing alapja. 

 

13. lépés:  Mindig mérj 

 

Elemezd a statisztikákat, nézd meg, mi az ami működött, és mi az, ami nem. Ez alapján finomhangold 

a kiküldéseket.  

 

 


