


שלום בעל עסק ומשווק יקר,

 המשפט הקלישאתי "הכסף נמצא ברשימת התפוצה" כבר אינו קלישאה אלא שיקוף של המציאות העסקית של

פעולות שיווק באינטרנט.

 על המשווקים לאמץ וליישם טקטיקות לשיפור השיווק בדואר אלקטרוני כך שיוכלו להשתלב במגמות

 המפתחות של שיווק באינטרנט. אחוזי ההמרה הגבוהים ביותר של לקוחות פוטנציאליים ללקוחות בתשלום

מתרחשים בתוך רשימות תפוצה. 

 בדיקה של כל טפסי ההרשמה שהגיעו אלינו בשנה החולפת מלמדת ששיעור הנרשמים לקורסים והדרכות של

 לערך.  93%קייסי קולג', שהגיעו מתוך רשימת התפוצה, עומד על 

אסור לטעות כאן.

 אמנם הכסף נמצא ברשימת התפוצה אבל הוא לא מגיע רק בעצם פתיחת רשימת תפוצה ומשלוח חודשי של

 ניוזלטר. ישנן פעולות שחייבים לאמץ כדי להעלות הן את קצב גידול רשימת התפוצה, הן את אחוזי הפתיחה

.וההקלקה על הקישורים במסרים השיווקים והן את אחוזי ההמרה

 הדוח הזה נכתב כדי לאפשר לכל בעלי העסקים שמבקשים לקדם את העסק שלהם באינטרנט להקפיץ את

תוצאות הקמפיינים השיווקיים שהם עושים. פשוט כך.

מזמינים אותך לקרוא וליישם ולהרוויח בעזרת עשרת הטקטיקות שיעזרו לך להשיג את התוצאות האלה.

צוות קייסי קולג'
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קלות את רשימת התפוצה ?כיצד מגדילים ב

. בדקו היכן ממוקם טופס ההרשמה לרשימה שלכם1

  
 רשימה שאינה גדלה היא מחלה אופיינית שתוקפת אתרים שבהם אין הרשמה לרשימת התפוצה בכל עמודי

 האתר. רוב בעלי העסקים כבר מבינים שחשוב מאוד לפתוח את המשפך השיווקי במקום בולט בעמוד הבית

 אך שוכחים או לא לוקחים בחשבון שלא כל הגולשים שלהם מגיעים אל תוך האתר מעמוד הבית. לא כל

 הגולשים נוחתים באתר ישר בעמוד הבית, לעיתים הנחיתה מגיעה דווקא לפוסט מעניין במיוחד אם הם הגיעו

מפייסבוק או מגוגל או מקישור שמצאו באתרי תוכן שונים.

 שורש המחלה נמצא במיקום של טופס ההרשמה. טופס ההרשמה לרשימת התפוצה אינו נמצא בכל אחד

מעמודי האתר ! 

פעולה לשיפור: 

 שלבו טופס הרשמה בסייד בר חודר אתר כך

 שהגולש בכל רגע נתון יוכל להצטרף אל

קהילת המנויים שלך.

 השתדלו שטופס ההרשמה יהיה מעל הקו

 התחתון של המסך כך שעוד לפני שהגולש

 גלל את העמוד, העין שלו פגשה בטופס

ההרשמה.

. בדקו אם ההצעה שלכם משכנעת2

 הסתכלו לרגע על טופס ההרשמה באתר שלכם: האם אתם מבקשים מעט פרטים מהנרשמים או מבקשים

אוסף של פרטים אישיים? 

 למרות שהמידע שאתם מבקשים לאסוף נחוץ לכם בשלבים מתקדמים יותר של פעולות השיווק, כאשר אתם

 מבקשים יותר מידי פרטים אתם מרחיקים את הגולשים מהרשימה שלכם. לא משנה כמה ערך אתם עומדים
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 לתת לנרשם אחרי הרשמתו, המיילים שלכם עדיין עומדים לתפוס מקום בתיבות המייל של הנרשמים. תזכרו

שנרשמים שטרם חוו את הידע והמומחיות שלכם כבר מקבלים המון מיילים ממקורות אחרים.  

פעולה לשיפור:  

 ספקו לנרשמים סיבה מספיק טובה להימנות על קהילת הקוראים שלכם. נמקו את התועלות שיצמחו להם

 ) המסביר למה המצב שלהם יהיהBulletsכתוצאה מההרשמה והשתמשו בטקסט מודגש שמוצג בתבליטים (

טוב יותר אחרי שיקבלו את המיילים שלכם. 

 תוכלו לצבור לזכותם יתרון אם תציעו סוג של תמריץ (מוצר מידע ללא תשלום) לגולשים שימלאו את הטופס

ויצטרפו לרשימת התפוצה שלכם, בנוסף להצעה הקודמת שלכם. 

. האם אתם משתמשים במדיה החברתית3

 Marketing Sherpa (2010 Email Marketing Benchmarkע"פ דוח מיוחד של החברה האמריקאית 

Report -מהנשאלים הביעו דאגה ביחס  "לתחרות עם המדיה החברתית על הזמן ותשומת70% ) יותר מ  

הלב" של הגולשים כאתגר משמעותי. 

 אם אתם יושבים על הגדר, רגל פה רגל שם, וטרם רתמתם כלים כמו פייסבוק, לינקדאין ואתרי תוכן, עכשיו

הזמן לרדת מהגדר ולהכניס את הרגל למים. 

 יתכן ויש לכם רשימת דיוור אבל המדיה החברתית תעזור לכם ליצר נוכחות ונראות בפני אלפי מנויים

פוטנציאליים שבמילא כבר משקיעים את הזמן שלהם באתרי המדיה האלה.

פעולה לשיפור: 

 וודאו שאתם מטמיעים טופס הרשמה לרשימת

 הדיוור בדף העסק שלכם בפייסבוק והתחילו

 להפיץ את הפוסטים שלכם גם דרך דף העסק

 שלכם בפייסבוק, בזמן שאתם מדוורים את המידע

אודותם לרשימת התפוצה. 
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. רתמו את השיווק מפה לאוזן בלחיצת עכבר 4

 שיווק מפה לאוזן הוא אחד מערוצי השיווק החזקים ביותר כבר מימי קדם ואילו שיווק באמצעות הדואר הוא

 כלי עזר לכל מי שמוכן לשווק את המסר שלכם מפה

 לאוזן. הפעולה היחידה הנדרשת מהמנויים המרוצים

 שלכם היא להעביר את המייל הלאה, לשלוח למי

 שהם חושבים ומאמינים שיפיק תועלת. אם הם כבר

 ברשימה שלכם ומקבלים את הערך שאתם מעניקים

 להם, יש סיכוי גבוה שהם יסכימו ברצון לשתף את

סביבתם ולתרום להם באופן אישי. 

פעולה לשיפור: 

 הקדישו מקום קבוע בתבנית המסר שלכם ועודדו את המנויים שלכם לשלוח את המייל הזה למכרים שלהם,

להעביר את זה הלאה. 

. הרשמה לרשימת התפוצהבנוסף, צרפו קישור לעמוד הרשמה שתקימו רק עבור 

כך, אנשים שטרם נרשמו לרשימת התפוצה שלכם יוכלו להירשם בקליק מתוך המייל שקיבלו.

 מזל טוב.

  יש לכם רשימה והיא ממשיכה לצמוח ולגדול

 כמות המנוייםבאופן קבוע. זה המקום להדגיש: 

 ברשימת תפוצה אינה מעידה בהכרח על איכות

 רשימת התפוצה.  בימים של רעש מילולי עצום,

 אינסוף מידע, זמן וכסף מוגבלים, רבים מהמסרים

 השיווקיים נמחקים על ידי המקבלים ללא מחשבה

שנייה. 

 רק אחרי שתייצרו אחוזי המרה קבועים, לכמות

 הרשימה אכן תהיה השפעה על כמות המזומנים.

 בשלבים הראשונים של עבודת השיווק שלכם באמצעות רשימות תפוצה התפקיד שלכם לייצר רשימה

איכותית. 
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 האתגר הוא אם כן, בהנחה שכבר יש לכם רשימת תפוצה, לטייב את איכות המיילים שלכם כך שיתבלטו מעל

  של הנמענים. התפקיד שלכם להרחיק את האצבע של המקבל מלחצן Inboxההמון הסואן בתיבת ה- 

. Deleteה-  

 הדרכים הבאות יעזרו לכם למקסם את התוצאות שתפיקו מקמפיין שיווקי באינטרנט בעזרת דיוור שיווקי

לרשימת תפוצה

 טקטיקות להקפצת תוצאות הקמפיין השיווקי בעזרת רשימת תפוצה6

. בסיסי ביותר1

 שורת הנושא
 אנשים משקיעים לפעמים ימים שלמים ביצירת תוכן ועיצוב משכנעים, אבל מועדים בשורת הנושא. שורת

 הנושא היא המקום הראשון שבו פוגש המנוי את הקמפיין שלכם. פנו את הזמן והשקיעו את המאמצים

 הדרושים ביצירת שורת נושא משכנעת ורלוונטית שממריצה את המקבל להמשיך לקרוא עוד. לדוגמה, אם

  אחוזי הנחה חשוב להעביר את המסר הזהXאתם רוצים לספר ללקוחות שלכם שיש עכשיו מבצע של 

 לקוראים שלכם מיידית. הנקודה היא "איך מעבירים אותו". בדקו מה

 עדיף / נשמע גבוה יותר: האחוזים או הערך המוחלט של ההנחה.

 בקניית הקורס המלא למנויים שלנו  הנחה20%האם תאמרו " 

" "השיטה לשיווק באינטרנט

  רק למנויים שלנו בקניית הקורס ₪ הנחה296או  תבחרו לומר: "

 המלא "השיטה לשיווק באינטרנט" או אולי "בדקו את מבצע סוף

השנה שלנו" ? 

 (דרך אגב, אם אתם קוראים את הדו"ח הזה ורוצים ליהנות מההנחה

 הזו, הכניסו את קוד הקופון "דיוור אלקטרוני" לטופס הרכישה בעמוד

 שורות למעלה). 4הערכה באתר שלנו. הקישור 

 התשובה הנכונה היא: לשלב בשורת הנושא את עניין ההנחה. לגבי באיזה אופן לשלב אותה, התשובה היא:

תלוי מה נשמע יותר גבוה: אחוזי ההנחה או ההנחה בערכה המוחלט. 

אחרי שניסחתם את שורת הנושא, וודאו שוב שיש קשר בין שורת הנושא למסר בגוף ההודעה. 
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Alt Tagsכתוביות לתמונות - 

איזו סיבה יש לכם להזניח את התגיות האלה? 

  היא התוכן שמופיע כאשר מנוי שלכם מצביע עם העכברAltאם זה חוסר ידיעה, נפתור את זה עכשיו. תגית 

 על תמונה שמשולבת בדואר האלקטרוני שלכם (זה נכון גם לגבי תמונות באתר שלכם). רבות מתוכנות המייל

 חוסמות את ירידת התמונות אוטומטית ומאפשרות למקבלים להחליט אם להוריד את התמונה או לא.

 המשמעות היא, ששילוב רב של תמונות בגוף המסר עשוי לגרום למצב שהמקבלים אינם יכולים לגלות תוך

כמה שניות מה המסר שמחכה להם במייל הזה, מה שיעזור להם להחליט למחוק אותו בקליק אחד. 

 הפתרון הוא, במקום להכריח את המקבלים להוריד את התמונות (אם כי חשוב להמליץ למנויים שלכם להוסיף

 אתכם לרשימת הבטוחים ובכך להגדיל את הסיכויים שהתמונות ירדו אוטומטית), לתייג את התמונות

  ולכתוב בשורת הטקסט הזו את תוכן התמונה. גם כאן כדאי להפעיל שיקול דעת: במקוםAltבאמצעות תגית 

  הנחה25%לכתוב "צבעוני אדום באגרטל ירוק" מומלץ לכתוב משפט הנעה לפעולה "זרי צבעונים טריים ב- 

 Altלכבוד יום האהבה". גם אם המסר שלכם לא מכיל המון תמונות, עדיין מומלץ מאוד לשלב את תגית ה- 

ובעזרתה לעורר את עניין הקוראים בתמונה ובמסר.  

. מצאו את האיזון האופטימאלי של נראות המיילים שלכם2

 מרכיבים מרכזיים בעיצוב מייל: הגרפיקה, הסידור של מרכיבי המייל, הצבעים והתמונות. כאשר אתםישנם 

 יוצרים את תבניות המייל או הניוזלטר שלכם, חפשו ומצאו את האיזון בין ארבעת האלמנטים האלה, איזון

 שעובד בשבילכם. אל תנסו לדחוס לתבנית כמה שיותר אלמנטים גרפיים וצבעים. במקום זה, דאגו להשאיר

 ) נקי עם נגיעות צבע עדינותLayoutאוויר, מרחב. וודאו שהסידור הכולל (

 ותמונות מגוונות (שוב, לא לשכוח את התגיות ולא להעמיס יותר מידי).

 עומס יתר של כל אחד מהאלמנטים האלה יכול להסיח את דעתו של

 הקורא. באופן כללי, תמונות טובות בשילוב כותרת ראשית גדולה

שתופסת את העין עובדות טוב מאוד ביחד.

 . בססו קצב קבוע שמתייחס למקצב, לתכיפות ולרצף3

של קמפיין השיווק המדוור 

 קביעת והגדרת המקצב הנכון לקמפיין שלכם משמעו להבין שהתכיפות

 והסידור משתנה בהתאם למיקומו של המנוי במשפך השיווקי שלך.

 לדוגמה: מנוי חדש ורענן יהיה מסוגל להכיל יותר מיילים מאשר מנויים ותיקים. דוגמה נוספת: מנוי שנוטה
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 להגיב, להשתתף במרחבים הוירטואליים של העסק במדיה החברתית – מנוי שהוא נאמן, קורא ומעורב

 בנעשה בעסק ובתכניו -  יהיה יטה לקבל בברכה מידע ומסרים שיווקיים רבים יותר מאלה שאינם מעורבים

 באותה המידה. עליכם להיות מסוגלים לנטר את ההתנהגות של קהל הקוראים שלכם ובהתאם למאפייני

צריכת התוכן לקבוע את המקצב הנכון. 

. צרו עמודי נחיתה תואמים לתבניות המייל שלכם4

 השתמשו במיילים כדי ליצור עניין ראשוני אצל המנויים שלכם, לאחר מכן,

 Tone & Feel(רצוי באתר הבית) שיש בו את אותו ה- העבירו אותם לעמוד 

 כמו בתבנית המייל שלכם. זה יכול להיות כל דבר החל מהצבעוניות, דרך

 העיצוב הגרפי וכלה בתוכן שהמנוי מגלה במסר. צריכה להיות הלימה בין

 הצבעים, התמונות והפונטים במיילים לבין אלה המופיעים בעמוד הנחיתה.

 וודאו שאתם כוללים משפט הנעה לפעולה בכל עמוד הנחיתה שלכם (גם אם

מדובר עמוד של פוסט). 

 חייב להיות לפחות קישור אחד לעמוד הבית של האתר שלכם בכל מסר

שאתם שולחים כמו גם קישור לעמוד אליו אתם מכוונים את התנועה.  

 לא לשכוח גם פה לכתוב סיבה ברורה שבגללה כדאי לנמען ללחוץ על הקישור: האם אתם רוצים שהם ירשמו

 לשירות מסוים? האם אתם רוצים שהם ירשמו כמנויים לבלוג שלכם? האם אתם רוצים שהם יורידו מוצר

 חינמי שלכם?  הן במייל והן בעמוד הנחיתה, סיימו תמיד עם הנעה לפעולה שתעודד את המקבלים לעשות

את הצעד הבא. 

. שלבו פעילויות של המדיה החברתית בתוכנית הדיוור5

 בלי קשר לערוצי השיווק החברתיים המשמשים ליצירת הפניות בעזרת תמריצים, שיווק בדואר אלקטרוני

 מאמץ בחום את המדיה החברתית כערוץ שיווק אינטגראלי. פעילויות המדיה החברתית שניתן בקלות לשלב

במסרים בדואר הם כמובן: 

 בתבנית המייל)HTML בתבנית המייל (דורש כתיבה והטמעת קוד Share  ו- Like. שילוב כפתורי 1

 שילוב אייקונים של המתחמים הוירטואליים של העסק ברשתות החברתיות והנעה לפעולה ללחוץ על.2

האייקונים ולשתף את המעגלים החברתיים של הנמענים.
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. מסדו דיוור מניע פעולה6

  מהמשווקים באונליין לא שולחים מיילים או עושים איזושהי פעולה שיווקית עוקבת אחרי מהלך60%כמעט 

 ""  והםTriggered emailברור שעשה לקוח פוטנציאלי באתר או בחנות המקוונת. המיילים האלה נקראים 

 קיבלו את השם שלהם מפני שהם ממוקדים בפעולה מסוימת שעשה גולש או לקוח במתחם הווירטואלי של

 בעל העסק. זו יכולה להיות הרשמה לרשימת הדיוור, בקשה לקבלת מידע, נטישת מוצר בעגלת מוצרים

בחנות אלקטרונית ואפילו משלוח הזמנה אלקטרונית. 

 הדואר האלקטרוני צריך להישלח בסמוך למועד שהפעולה שהוגדרה כטריגר

בוצעה (בדרך כלל יום אחרי או כמה ימים אחרי). 

 מומלץ לבנות למיילים תבנית דואר קבועה במראה ובתצורה ולבנות אותם

 כסדרה שנשלחת אוטומטית ממערכת האוטורספונדר שלכם בהתאם לכל

טריגר שהגדרתם ועליו אתם רוצים לעשות פולוו-אפ. 

דוגמה לסדרה כזו, ללקוח ששלח עכשיו הזמנה:

 אחרי ההזמנה: מייל תודה רבה + עדכונים על משלוח, אספקה וכו'1ביום 

 או לאחר מכן: לשלוח סקר: איך הייתה ההתנסות והחוויה שלך מהמוצר?7ביום 

 או לאחר מכן: מייל מכירה של מוצר משלים או המשכי למוצר שרכש הלקוח.14ביום 

 או לאחר מכן: המלץ לחבר: קופון הנחה ללקוח ולחבר גם יחד21ביום 

 או לאחר מכן: משוב ודירוג של המוצר28ביום 

 בכל המיילים, המשיכו לשלב קישורים חוזרים אל עמודים  שונים באתר שלכם. במקום להחזיר את הלקוחות

 אל עמוד הבית, נתבו אותם אל עמוד של מוצרים נוספים שאהבו לקוחות, אל עמוד של ביקורות על המוצר,

עמוד של מוצרים במבצעים מיוחד, עמוד של קולקציה חדשה וכו'.  

בדומה, הכינו סדרות לטריגרים אחרים שהתרחשו באתר שלכם: 

 אם לדוגמה אספתם שמות לקוחות פוטנציאליים שמתעניינים במוצר או בשירות שלכם ובתקופת ההשקה לא

 רכשו, שאלו אותם אם היה להם קושי מסוים בביצוע הרכישה, או הזכירו להם את המוצר שהם התעניינו בו

 והעלו את הערך שלו בעיניהם. לחילופין אפשר להודיע על מוגבלות בכמות ולספר שהמוצר אוזל או שהקבוצה

מלאה ויש עוד מקומות אחרונים ובכך לעזור ללקוח הפוטנציאלי לקבל החלטה.  

. 
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ועוד מזל טוב.  

  הטקטיקות בדוח הזה הגדלתם את הסיכויים שלכם להגיע לתוצאות עסקיות טובות10אם יישמתם את כל 

 יותר, פי מאות אחוזים. אם טרם יישמתם, זה יקרה ממש בקרוב. מאחר

 והורדתם את הדוח הזה וקראתם אותו עד כאן, אנחנו יוצאים מתוך הנחה

שיש לכם עניין אמיתי לראות שינוי ברווחים שלכם.

 כמו שאמרנו, הדוח הזה נכתב כדי לאפשר לכל בעלי העסקים שמבקשים

 לקדם את העסק שלהם באינטרנט להקפיץ את תוצאות הקמפיינים

השיווקיים שהם עושים. פשוט כך.

 קמפיין שיווקי באינטרנט מתחיל בתכנון, ממשיך בייצור

החומרים השיווקיים שבו ומסתיים במעמד מכירה. 

 יש שקוראים למעמד המכירה הזה השקה, (אנחנו מוצאים את

 הכינוי הזה מטעה כאשר רוצים לקדם מכירות של שירותים

 ומוצרים שבשגרת העסק) אנחנו מסתפקים במעמד מכירה

והוא מתאים לכל תחום ועיסוק. 

עכשיו, אחרי שיש לכם ביד את הידע כיצד למקסם את תוצאות הקמפיין שלכם באמצעות רשימת התפוצה.

. לחצו כאןיתכן ותרצו להחזיק ביד תוכנית מפורטת לקמפיין השיווקי הבא שלכם – אם כן, 

   

אם הפקתם תועלת מהדו"ח הזה או אם ישנם בעלי עסקים בסביבתכם שיכולים להפיק ממנו תועלת, 

אנא, שתפו אותם במידע.

בהצלחה גדולה,

צוות קייסי קולג' – המרכז לקידום עסקים באינטרנט
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מכיר מישהו שיכול להיתרם מהמידע הזה? 
 את המייל.שלח אליו

קיבלת את המייל הזה מחבר?
 בכדי לקבל את הטיפים הישר לתיבת המייל שלך.הירשם כאן
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