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ROZDZIAâ 1.

—

E-MAIL MARKETING
DZIARSKI STARUSZEK

Autor: Artur DÇbrowski

Kiedy to wszystko siē zaczēão?
Nieõatwo wskazaÉ, kiedy e-mail marketing postawiõ swoje pierwsze
kroki. ChoÉ pierwsza reklama zostaõa rozesõana za pomocÇ poczty
elektronicznej juĢ w 1978 roku (na komputery w urz×dach oraz uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych), jeszcze w latach 80. marketing bezpoĉredni na caõym ĉwiecie wciÇĢ opieraõ si× na wykorzystaniu telefonu i poczty tradycyjnej. Na poczÇtku lat 90. marketerzy na
Zachodzie zacz×li przecieraÉ pierwsze szlaki w komunikacji z klientami za pomocÇ poczty elektronicznej. Byõy to jednak nieĉmiaõe próby.
Zdaje si×, Ģe dopiero na przeõomie wieków e-mail marketing zaczÇõ
stawaÉ si× powaĢnym i powszechnie stosowanym noĉnikiem reklamy
oraz sposobem na komunikacj× z klientami. ĈwiadczyÉ o tym moĢe
pojawienie si× szeregu regulacji dotyczÇcych tej formy komunikacji.
W 1998 roku w Wielkiej Brytanii wprowadzono ustaw× The Data
Protection Act, majÇcÇ na celu ochron× danych osobowych, przechowywanych zarówno na komputerach, jak i w dokumentacji papierowej. Wtedy teĢ sõowo „spam” zadebiutowaõo w sõowniku Oxford
English Dictionary.
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Na przeõomie wieków zacz×õy si× pojawiaÉ pierwsze narz×dzia do
masowej wysyõki e-maili, dzi×ki którym ta forma komunikacji staõa
si× dla marketerów dost×pna bardziej niĢ kiedykolwiek wczeĉniej. Jak
moĢna si× byõo spodziewaÉ, doprowadziõo to jednoczeĉnie do rozpowszechnienia si× zjawiska spamu.
Walk× z niechcianÇ pocztÇ elektronicznÇ podjÇõ w 2003 roku ameryka÷ski parlament, wprowadzajÇc ustaw× „CAN-SPAM”, regulujÇcÇ
kwesti× niechcianych ofert marketingowych i pornografii. ObowiÇzuje ona do dziĉ i zawiera szereg nakazów odnoszÇcych si× do komercyjnej wysyõki e-maili, dotyczÇcych m.in. tematów wiadomoĉci,
pola nadawcy czy linku do rezygnacji z subskrypcji.
W 2003 roku nowe regulacje dotyczÇce prywatnoĉci i wykorzystania
elektronicznych ĉrodków komunikacji pojawiõy si× równieĢ w Europie.
Natomiast w 2005 roku rozpocz×õa swoje funkcjonowanie Sender
Policy Framework (SPF) — pierwsza technologia, której celem — aĢ
po dziĉ dzie÷ — jest zabezpieczanie serwerów SMTP przed przyjmowaniem poczty z niedozwolonych Ġródeõ (wi×cej o prawnej oraz
technicznej stronie e-mail marketingu piszemy w kolejnych rozdziaõach).

Staruszek czy nie?
MoĢna wi×c przyjÇÉ, Ģe e-mail marketing istnieje juĢ niespeõna
dwie dekady (choÉ na pewno przez ten czas wyraĠnie ewoluowaõ).
W marketingowej skali makro to dosõownie chwila. Przyjmuje si×, Ģe
pierwsza oferta wysõana za pomocÇ poczty „tradycyjnej” pojawiõa si×
okoõo 1000 lat przed naszÇ erÇ, w staroĢytnym Egipcie. Wõaĉciciel
ziemski zaoferowaõ wówczas nagrod× w zõocie za znalezienie i zwrócenie zbiegõego niewolnika.
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Na pierwszÇ masowÇ wysyõk× komercyjnÇ musieliĉmy poczekaÉ „nieco” dõuĢej, bo aĢ do XIX wieku. A dokõadnie do 1872 roku, kiedy to
Aaron Montgomery Ward rozpoczÇõ wysyõk× jednostronicowego katalogu. W ten sposób daõ poczÇtek jednej z najdõuĢej istniejÇcych
sieci handlowych — Montgomery Ward (z przykroĉciÇ przyj×liĉmy
w 2000 roku informacj× o ogõoszeniu przez niÇ upadõoĉci) — oraz
sprzedaĢy wysyõkowej, która dziaõa do dziĉ.
W obliczu powyĢszych faktów i dat moĢna by uznaÉ, Ģe e-mail marketing to mõodzieniaszek. Jednak czasy si× zmieniõy. OdkÇd internet rozpowszechniõ si× na tyle, Ģe prawie co drugi Ziemianin ma do
niego dost×p (w 2000 roku byõo to 6,8% ludnoĉci, a w 2016 — juĢ
46,1%1), co rusz debiutujÇ nowe metody reklamy i komunikacji,
ewoluujÇ istniejÇce, a takĢe pojawiajÇ si× nowe trendy w dziedzinie
marketingu czy — zdecydowanie juĢ wyodr×bnionego — marketingu
internetowego.
„E-mail” czy „email”?
Zapewne spotkaïeĂ siÚ z oboma sposobami zapisu tego sïowa. Zapewne
zauwaĝyïeĂ teĝ, ĝe stosujemy wyïÈcznie pierwszy z nich. Dlaczego? Dlatego,
ĝe… na tÚ chwilÚ jest jedynym poprawnym. Pisownia „email” — przynajmniej na razie — jest uznawana za bïÚdnÈ.
Jak czytamy na blogu „Obcy JÚzyk Polski”, gdyby zrezygnowaÊ z dywizu i pisaÊ
„email”, nie byïoby do koñca wiadomo, czy litera „e” pozostaje przedrostkiem,
czy wchodzi do rdzenia, tak jak na przykïad w sïowie „emalia”2.
Nie moĝna jednak wykluczyÊ, ĝe za jakiĂ czas takĝe forma „email” stanie siÚ
poprawna. Tak jak w jÚzyku angielskim, w którym niemal zawsze stosuje siÚ
ten sposób zapisu. W 2011 roku amerykañska agencja Associated Press
w swoim stylebooku zmieniïa na staïe „e-mail” na „email”.
Nie naleĝy jednak spodziewaÊ siÚ, aby jÚzykoznawcy zaakceptowali formy
„imejl” oraz „mejl”, które od czasu do czasu gdzieĂ siÚ pojawiajÈ. JeĂli chcemy
byÊ mniej oficjalni, lepiej, jeĂli napiszemy: „mail”.
1

http://www.internetlivestats.com/internet-users/

2

https://obcyjezykpolski.pl/e-mail-mail-albo-potocznie-mejl/
11

Kup książkę

Poleć książkę

E-MAIL MARKETING OSWOJONY. TEORIA, PRAKTYKA, PRAWDA

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 marketingu online, które pojawiõy si× w ostatnich latach i caõy czas ewoluujÇ. A na horyzoncie widaÉ juĢ kolejne metody sprzedaĢy i komunikacji z klientami. AĢ trudno sobie wyobraziÉ, jak bardzo zmieni
si× ĉwiat reklamy, gdy naukowcy rozwinÇ naprawd× zaawansowanÇ
sztucznÇ inteligencj×…
PatrzÇc na te wszystkie nowoĉci oraz zmiany, do których dochodzi
w dziedzinie marketingu internetowego, nie sposób traktowaÉ e-mail
marketingu jako czegoĉ ĉwieĢego. Owszem, kanaõ ten przez ostatnie
lata takĢe ewoluowaõ (na przykõad w kierunku marketing automation, o którym piszemy póĠniej, w osobnym rozdziale), ale w caõym
internetowym ekosystemie to mimo wszystko jedna z najbardziej
tradycyjnych form komunikacji. A jednoczeĉnie jedna z najskuteczniejszych!
E-mail marketing to w dalszym ciÇgu niezwykle efektywne narz×dzie, które odpowiednio wykorzystane, pozwoli Ci zarówno lepiej
komunikowaÉ si× z klientami (budowaÉ relacj× z nimi), jak i sprzedawaÉ wi×cej. Niektórzy juĢ kilka lat temu zwiastowali rychõy koniec newsletterów, a on wciÇĢ nie nadszedõ i nie zapowiada si×, aby
doszõo do niego w bliskiej przyszõoĉci.
Nie b×dziemy jednak goõosõowni. Przedstawiamy trzy filary, na których caõy czas opiera si× siõa e-mail marketingu:

Filar pierwszy — e-mail marketing
wciĎĳ jest skuteczny (po prostu)
E-mail marketing nie tylko nie umiera, ale wr×cz przeciwnie — ma
si× coraz lepiej. Newslettery przez dõugi czas byõy traktowane jako
synonim spamu. KaĢda informacja niezamówiona — a nawet zamówiona, ale zawierajÇca treĉci sprzedaĢowe — przez wi×kszoĉÉ
odbiorców byõa traktowana jako niepoĢÇdana. To si× jednak zmienia.
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