
El. Pašto Rinkodara:
Pagrindiniai principai

6 Modulis
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Šiame modulyje sužinosite:

4 patys svarbiausi faktoriai, be kurių nė viena el. pašto rinkodaros 
kampanija nesusilaukė sėkmės.

Kaip užtikrinti geresnį laiško pristatymą gavėjams?

Kaip padidinti laiško atidarymų/perskaitymų procentą?

Kaip padidinti laiške esančių nuorodų paspaudimų procentą?

(knyga PDF) kaip užtikrinti reguliarų ir nuoseklų “Follow-Up” procesą, 
naudojant el. pašto rinkodarą?
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Kaip veikia el. pašto 
rinkodara?
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Pamirškite klaidingą tiesą, kad el. 
pašto rinkodaros sėkmę lemia 
didžiulė kontaktų bazė..

Tai tampa svarbiu veiksniu tik tuomet, kai kontaktai yra gauti legaliai t.y. 
žmonės patys davė leidimą siųsti jiems informaciją ir paliko savo el. pašto 
adresus.

Priešingu atveju, kontaktų bazės dydis ne tik neturi didelės įtakos el. 
pašto rinkodaros sėkmei, bet net ir gali pakenkti.

Yra tik 4 svarbiausi faktoriai...
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Štai kur yra pinigai..

1-as faktorius:
Laiško Pristatymas

(Deliverability)

2-as faktorius:
Laiško Atidarymas

(Open Rate)

3-as faktorius:
Paspaudimų Skaičius
(Click-Through Rate)

4-as faktorius:
Konversija

(Conversion)
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Laiško 
pristatymas 
(Deliverability) 1

6



Kaip pagerinti laiško pristatymo 
rodiklį patiems?

Venkite nuotraukų ir paveikslėlių be teksto.

Venkite prisegtukų.

Venkite įtarimą keliančių žodžių, DIDŽIŲJŲ raidžių.

Venkite laiškų siuntimo tiems, kas jūsų laiškų neužsakė, nesuteikė 
leidimo.
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Laiško 
atidarymas 
(Open Rate) 2

8



Po laiško pristatomumo, tai yra antras svarbiausias veiksnys.

Tai žmonių skaičius, kurie atidarė jūsų laišką ir jį perskaitė/pradėjo 
skaityti.

Žmonės, kuriems paprastai trūksta laiko, greičiausiai neapsilankys jūsų 
interneto svetainėje, jeigu el. laišku jų neįtikinsite ten apsilankyti.

Žmonės net neatidarys jūsų el. laiško, jeigu laiško tema - subjectʼas - jų 
nesudomins ir nepaskatins atidaryti jūsų laiško.

9



Kodėl laiškai būna neatidaromi ir 
neskaitomi?

Todėl, kad laiškų temos (subjectʼai) niekuo neišsiskiria iš kitų.

Todėl, kad laiškų temose siūloma pirkti, pasinaudoti paslaugomis.

Todėl, kad laiškų temos yra per ilgos ar/ir nuobodžios.

Todėl, kad laiškų temos neatitinka žmonių interesų.
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Kas turi didžiausią įtaką, kad jūsų 
laiškai būtų atidaryti?

Pirma, tai ʻFrom:” (Nuo:) laukelis, kuriame nurodytas siuntėjas. T.y. kokiu 
vardu/pavadinimu jūs siunčiate laišką.

KLAIDA: netikri, apgaulingi “Nuo:” pavadinimai.

Jeigu jūsų įmonė yra “ABC”, tai ir naudokite “ABC” arba vardą ir pavardę 
žmogaus, su kuriuo klientai įpratę dirbti, arba interneto svetainės adresą 
“ABC.lt”.
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Laiško tema (Subjectʼas)

Jeigu jūsų laiško tema bus “Siūlome bendradarbiauti” arba “Kviečiame 
perskaityti mūsų įmonės naujienas”. tai tokį laišką dauguma ištrins.

Bet jeigu laiško tema bus pvz.: “Neįtikėtinas atradimas (tik niekam 
nesakykite)”, tai tikėtina, kad daugiau žmonių šiuo laiškų susidomės dėl 
smalsumo veiksnio.

Laiško tema yra svarbiausias faktorius, lemiantis atidarymų skaičių.
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Griebiančios “už gerklės ir akies” 
laiško temos..

Specifiniai, nesuapvalinti skaičiai: Kaip įmonė gavo 49 327 Lt pajamų 
bendradarbiaudama su mumis..
Klausimai: Kaip greitai ir lengvai rasti savo SVAJONIŲ darbą?
Procentai: 99% moterų TO tikisi iš vyrų..
(Naujas Video), (Video): (Video patarimai) 3 nesulaužomos makiažo 
taisyklės visoms progoms
(nemokama knyga) arba (PDF knyga): 7 mirtinos vadovavimo klaidos 
(nemokama knyga)
REply: Re: 7 mirtinos vadovavimo klaidos (nemokama knyga)
Asmeniniai įvardžiai (Tu, Jūs, Jums, Apie Jūsų, Apie Jus) laiško temoje
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Dar daugiau idėjų jūsų laiško temai

Smalsumo sužadinimas:

Tema: Faktai, kurių nežinojote apie ...............

Tema: Neplanuokite savo atostogų, neperskaitę šio laiško

Tema: Neskaitykite šio laiško, nebent ieškote Unikalios Dovanos moteriai

Tema: Kodėl vyrai didžiuojasi savo ĮRANKIAIS?

Tema: Blogos naujienos..
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Laiškų siuntimo laikas: dienos

Geriausios dienos siųsti el. laiškus yra 2-nis, 3-nis ir 4-nis.

1-niais visi žmonės yra labai užsiėmę, planuoja savaitės darbus, tvarko 
reikalus..

5-niais laikas yra laisvesnis, mažiau krūvio, bet žmonės jau galvoja apie 
savaitgalį, mintimis yra ne darbuose. Gali suveikti nebent impulsyvūs, 
mažos kainos pasiūlymai.
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Laiškų siuntimo laikas: valandos

Geriausios valandos siųsti laiškus yra nuo 06.30 iki 09.30 val.

Nes žmonės pirma ką ryte daro, kai atvyksta į darbą yra el. pašto dėžutės 
tikrinimas.

Antras geriausias laikas dienos metu yra 13.00 - 13.30 val. 

Vakarais siųsti laiškus yra mažiausiai tinkamas laikas.

Jūsų užduotis - pasitikti žmogų iš ryto arba po pietų pertraukos.
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Mirtinai efektyvi taktika..

Pavyzdžiui, jūs išsiunčiate laišką ir viso laišką atidaro 20% gavėjų. Ką 
turime?

Turime net 80% žmonių, kurie net neatvertė jūsų laiško arba jį ištrynė.

Viskas ko reikia ir ką turite padaryti - pakeisti savo laiško temą, ir dar 
kartą išsiųsti tą patį turinį tiems, kurie neatidarė ir neperskaitė jūsų laiško.

Rekomendacija: iš anksto paruoškite porą - trejetą to paties laiško temų, 
kad galėtumėte skubiai jau po poros dienų pakartoti siuntimą 
neskaičiusiems.
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Paspaudimų 
skaičius 
(Click-Through Rate) 3
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Viskas arba nieko..

Laiško turinys turi skatinti žmogų paspausti nuorodą ir atvykti į jūsų 
interneto svetainę, prekės ar paslaugos pasiūlymo puslapį.

Paspaudimai - tai priešpaskutinis kelias į pardavimus.

Jeigu žmonės atidarė laišką, bet nespaudė nuorodos, tai jūs nieko 
neparduosite.

Ir atvirkščiai - paspaudė nuorodą - yra nemenka tikimybė, kad parduosite.
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Kas lemia didesnį paspaudimų 
skaičių?

Laiško turinys ir dizainas, išdėstymas.

Paspaudimų skaičių nulemia laiško pasiūlymas.

Pvz.: “Spauskite šią nuorodą ir gaukite nemokamą el. knygą” arba 
“Spauskite čia ir pasinaudokite šiuo vienkartiniu pasiūlymu” veiks daug 
geriau negu “Spauskite čia” arba “Daugiau informacijos”.

Laiško turinio išdėstymas: sakiniai turi būti kuo trumpesni. Tekstas turi 
būti išdėstytas keliomis pastraipomis, kad būtų patogu skaityti.
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Kas lemia didesnį paspaudimų 
skaičių?

KLAIDA: Pradedama aktyviai pardavinėti jau pačiame laiške (yra išimčių 
žinoma).

Pagrindinė el. laiško paskirtis - paskatinti žmogų apsilankyti jūsų 
svetainėje ar prekės/paslaugos pasiūlymo puslapyje.

Laiškas turi būti trumpas, aiškus, iš karto prie esmės.

Jūsų laiškas tiesiog turi įtikinti žmogų nuspausti nuorodą. Taškas.

Mažiau = Daugiau (laiške geriausiai pristatyti vieną mintį, ir vieną 
veiksmą, kurį turi atlikti skaitytojas).

Turinys turi būti tiesiogiai susijęs su laiško tema.

21



Kas lemia didesnį paspaudimų 
skaičių?

Kuo daugiau nuorodų į svetainę.

Laiško įvade (geriausia vienas - trys sakiniai) nurodykite priežastį kodėl 
rašote laišką šiandien (specialus pasiūlymas, akcija, naujiena, įvykis, 
atradimas, perspėjimas).

Po įvado nurodote privalumą - kodėl verta spausti nuorodą ir eiti į 
svetainę/prekės ar paslaugos pasiūlymo puslapį.

Laiško pabaiga/P.S. - pakartojate aktyvų pasiūlymą spausti nuorodą.

Būtinai įkelkite nuotraukas su aktyvuotomis nuorodomis.
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Konversija 
(Conversion) 4
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Kaip padidinti konversiją?

Nežymus interneto svetainės patobulinimas - dizainas, svetainės 
užkrovimas naršyklėje.

Lengvesnio apsipirkimo proceso įdiegimas. Kad būtų galima dar lengviau 
pirkti iš jūsų.

Stipraus prekės ar paslaugos pasiūlymo parengimas, tobulinimas.

Pinigų grąžinimo garantija.

Kainodara.
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Pagrindinė el. pašto 
rinkodaros funkcija - 
paruošti laiško skaitytoją 
pasiūlymui, kuris yra 
patalpintas jūsų svetainėje.
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Pardavimų padvigubinimo 
galimybė

1-as faktorius:
Laiško 

Pristatymas
(Deliverability)

2-as faktorius:
Laiško 

Atidarymas
(Open Rate)

3-as faktorius:
Paspaudimų 

Skaičius
(Click-Through 

Rate)

4-as faktorius:
Konversija

(Conversion)

2X 2X 2X 2X
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Kaip užtikrinti 
reguliarų ir nuoseklų 
“Follow-Up” 
procesą?
(Knyga)
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iki labai greito susitikimo!
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