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Pamiętasz jak jeszcze kilka lat temu łatwo prowadziło się proﬁl na Facebooku? Wystarczyło
wrzucić śmieszny obrazek, żeby łapał wielotysięczne zasięgi, często kilkukrotnie przewyższające
ilość fanów danego proﬁlu. Tak samo na początku było z SEO. Kilka linków z zewnętrznych
katalogów oraz odpowiednie słowa kluczowe na stronie powodowały, że nasza strona pojawiała się
na pierwszym miejscu w Google. Nie inaczej było też z Twitterem czy Linkedinem.
Zasada jest taka, że im więcej osób korzysta z danego kanału komunikacji, tym więcej musimy
włożyć wysiłku, aby się wyróżnić. Podobna sytuacja jest obecnie z cold mailingiem. Jest to świetna
metoda docierania do potencjalnych klientów w branży B2B. Jednak wraz z popularnością tej
metody spadła skuteczność standardowych działań. Lekarstwem na to może być ustalenie
odpowiednich godzin wysyłki maili, ciekawa treść wiadomości lub chwytliwy temat e-maila. Jednak
jeśli chcemy mieć pewność, że zastosowane lekarstwo nie ma charakteru homeopatycznego,
powinniśmy się skupić na przygotowaniu odpowiedniej bazy ﬁrm i osób decyzyjnych - i o tym
właśnie jest ta książka.

Kampania z dobrze zbudowaną bazą pod cold mailing potraﬁ być niesamowicie skuteczna. Efekty
takiej kampanii nie są przypadkowe - wynikają one z precyzyjnie ustalonego proﬁlu klienta oraz
właściwej metody przygotowania bazy.

Gdy już wiesz kto jest Twoim idealnym potencjalnym klientem to metoda, o której możesz tutaj
przeczytać pozwoli Ci na traﬁenie z komunikatem właśnie do tych osób. Jeśli nie masz jeszcze
określonego proﬁlu idealnego klienta to polecam przeczytać książkę Filipa Duszczaka “Napełnij swój
lejek sprzedaży”, (http://instream.io/pl/ebook-wprowadzenie-do-skutecznej-sprzedazy/) w której
ten temat jest szeroko omówiony.

Miłej lektury! Gdybyś miał do mnie jakieś pytania to możesz znaleźć mnie na Linkedinie
(https://www.linkedin.com/in/wojciechcebula/) oraz grupie TargetKlient - generowanie leadów.

- Wojciech Cebula
CMO i współzałożyciel InStream Group
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WSTĘP

Kiedy używać cold mailingu

Ch

yba w każdej ﬁrmie prowadzącej biznes B2B pojawia się zgrzyt na linii dział marketingu - dział

sprzedaży, niezależnie od tego, czy jest to mała agencja marketingowa, SaaS, czy korporacja. Handlowcy
zawsze chcą dostawać od marketingu zweryﬁkowane leady wysokiej jakości. Nie ma co im się dziwić - im
więcej leadów spełnia kryteria BANT, tym więcej umów zostanie podpisanych w krótszym czasie. Dział
sprzedaży przygotowuje więc proﬁl idealnego klienta i przedstawia go osobom z marketingu - “teraz chcemy
żebyście swoje kampanie kierowali tylko do tych osób. Szkoda naszego czasu na rozmowę z osobami, które będą
zainteresowane za pół roku, albo nie mają budżetu lub nie są osobami decyzyjnymi”.
Szefowi działu marketingu spływa po plecach zimny pot , okazało się właśnie, że ma ze swoim zespołem traﬁć
do dyrektorów technologicznych ﬁrm ze Szwecji, które zatrudniają od 100 do 200 osób, mają obrót roczny
powyżej 100.000 €, wykazały zysk w poprzednim roku, są z branży IT lub telekomunikacyjnej oraz używają na
swojej stronie Angulara lub ASP.NET.
Jedyne co przychodzi dyrektorowi marketingu do głowy to dymisja i szybki przegląd lotów w jedną stronę do
Meksyku. Jednak na potrzeby tego ebooka załóżmy, że zespół marketingu nie poddaje się i podnosi szable.
Wszyscy tłumnie gromadzą się w salce konferencyjnej i w burzy mózgów próbują wspólnie znaleźć
rozwiązanie. Padają różne opcje:

Adwords

- potraﬁ zdziałać cuda ale nie zawsze się idealnie skaluje,

często jest tylko kilka fraz o niskiej wyszukiwalności które sprowadzają
wysokiej jakości leady. Dołożenie gotówki niekoniecznie przełoży się na
nowe fajne kontakty.

Facebook

- dobrze się sprawdza pod B2B, opcji targetowania jest

dużo. Problem jest taki, że nie mamy tam informacji o ﬁrmach. Możemy
zrobić reklamę i skierować ją do dyrektorów technologicznych ale co
z resztą kryteriów?

Linkedin

- kierunek całkiem dobry, możemy skierować reklamę do

konkretnych stanowisk, z ﬁrm o danym zakresie zatrudnienia z wybranej
branży i kraju. Co jednak z kryteriami budżetu, zysku i technologii użytej
na stronie? Nie zawęzimy tak kampanii.

SEO

- nie przyniesie nam szybko oczekiwanych efektów. Sam jestem

ogromnym zwolennikiem tej metody ale oczekiwane efekty przychodzą
po długim czasie. Zresztą ciężko od SEO wymagać precyzyjnego
targetowania.
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Sytuacja wydaje się patowa... ale wtem z oddali słychać stukot końskich podków, po biurze rozchodzi się
dźwięk prychania a ich oczom ukazuje się ON - Pre-sales na białym koniu z wiedzą i narzędziami jak traﬁać do
ﬁrm z proﬁlu idealnego klienta stworzonego przez dział handlowy.
W tym krótkim wstępie chciałem przedstawić Ci problem, z jakim w ﬁrmach często borykają się zarówno
handlowcy jak i marketingowcy. Być może znasz to wszystko z własnych doświadczeń. W dalszej częśi książki
opowiem o tym, jak sprawić by w Twojej ﬁrmie pojawił się “wybawiciel” w postaci dobrze przeszkolonego
pre-sales i o pozytywnych efektach wprowadzenia takiej zmiany.
Przejdźmy więc do konkretów.

PRE
SALES
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2
Ustalamy target
fundament kampanii

W

ypiszmy sobie po kolei co musimy zrobić

Nasze ﬁrmy do których chcemy dotrzeć muszą spełnić następujące kryteria
1.Kraj - Szwecja
2.Osoba decyzyjna - dyrektor technologiczny
3.Firma zatrudnia od 100 do 200 osób - zatrudnienie dużo mówi o procesach
jakie potencjalnie mogą zachodzić w danej ﬁrmie.
4.Obrót roczny powyżej 100.000€ - często można stosować to kryterium
zamiennie z zatrudnieniem. Oba z nich dają nam pogląd z jaką ﬁrmą mamy
do czynienia.
5.Dodatni zysk w poprzednim roku - księgowość ma zawsze jakiś zakres
elastyczności jeśli chodzi o publikacje tego typu danych ale statystycznie jeśli
mamy taką możliwość to lepiej się kontaktować z tymi które wykazały dodatni
zysk. A mamy taką możliwość i niedługo pokaże jak.
6.Branża - IT lub telekomunikacja
7.Technologia użyta na stronie - Angular lub ASP.NET
Co będzie naszym kolejnym krokiem?
O SO B A DE CY Z Y J NA

OBR ÓT R OC Z NY
ZY S K

T ECH NOLOG IA

KRA J

B R ANŻ A

ILOŚĆ ZATRUDNIONYCH
OSÓB
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2.1
Research
szukamy danych

N

aszym zadaniem jest znalezienie odpowiednich danych do pracy. Jest to duże wyzwanie, szczególnie gdy

kampanię kierujemy na inny kraj - w tym przypadku Szwecję. Musimy więc w jakiś sposób przeskoczyć barierę
językową. Z pomocą przychodzi nam tutaj Google Translator.

Przygotujmy sobie jednak wcześniej nasze pierwsze narzędzie do pracy - wyszukiwarkę Google.

Odpalamy nową zakładkę przeglądarki w trybie incognito
i przechodzimy na http://google.se
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Google mimo wszystko przekierował
nas na polską wersję swojej wyszukiwarki. Żeby
zmienić na wersję szwedzką musimy wejść
w ustawienia i zmienić język. Przycisk ustawień
znajduje się w prawym dolnym rogu strony
głównej.

Klikamy

go

i

przechodzimy

do

ustawień wyszukiwania.

Ustawienia wyszukiwania
Szukanie zaawansowane
Historia
Pomoc dotycząca wyszukiwania
Prześlij opinię
Prywatność

Warunki

Ustawienia

Klikamy języki i wybieramy Szwedzki (w menu “svenska”)
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Teraz mamy szwedzkie Google. Następnie odpalamy sobie Google Translator i wpisujemy tam “agencja
marketingowa”. Dlaczego taka dziwna fraza skoro szukamy ﬁrm z branży IT i telekomunikacji? Zaraz Ci pokaże,
że ma to głębszy sens :)

Tłumaczenie przeklejamy do Google.se
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Wchodzimy na np. 4 wynik od góry - http://beet.se. Następnie szukamy danych rejestracyjnych tej ﬁrmy. To
jest obojętne jaką ﬁrmę wybierzemy, wpisana fraza miała tylko za zadanie wyświetlenie nam przykładowych
ﬁrm ze Szwecji.
Dane te zazwyczaj są umieszczone gdzieś na dole strony, często jest to nazwa spółki + jakieś numery które są
odpowiednikiem naszego NIPu. Kopiujemy to i wklejamy ponownie do Google.se. Wyświetlą nam się wtedy
bazy, które posiadają informacje dotyczące tej ﬁrmy.
Tak dość szybko traﬁamy na stronę https://www.allabolag.se/, która zawiera sporo fajnych informacji.

Nie wiem jak Ty ale ja szwedzkiego nie znam. Ponownie dużym ułatwieniem jest Google Translator.
Przetłumaczmy sobię tę stronę i zobaczmy co na niej ciekawego znajdziemy.
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2.2
Dane ﬁnansowe
M

amy to, znaleźliśmy miejsce gdzie są informację i dane ﬁnansowe dotyczące szwedzkich ﬁrm.

Do szczęścia brakuje nam jeszcze możliwości szukania ﬁrm po takich kryteriach. Chwila buszowania po stronie
i znajdujemy taką możliwość.
Wchodzimy na https://www.allabolag.se/branscher - i mamy listę branż. Wybieramy tę, która nas interesuje,
a następnie rozwijamy menu po lewej stronie i zaznaczamy interesujące nas kryteria. Na dzień dzisiejszy 31
maja, w momencie jak piszę ten artykuł, 1 korona szwedzka to niemal 1 euro (0.97 by być dokładnym). Nie
mamy przedziału 100.000€ w górę, więc będziemy musieli się zadowolić przedziałem 50.000 - 499.999 SEK.
Więcej kryteriów nie mamy. Filtrowanie po zysku nie jest możliwe. Dzięki tej stronie mamy w jednym miejscu
ﬁrmy spełniające z naszej listy kryteria: 1, 3,4,6.
Zostaje nam znalezienie osoby decyzyjnej (kryterium 2), ﬁrmy z zyskiem za poprzedni rok (kryterium 5)
i zweryﬁkowanie, jaka technologia jest użyta na stronie (kryterium 7).
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2.3
Technologia użyta na stronie
I

stnieje kilka sposobów zweryﬁkowania, jaka technologia została użyta na stronie. Najbardziej prymitywnym

sposobem jest wejście na www, naciśnięcie ctrl+u oraz znalezienie w kodzie cech charakterystycznych dla
danej technologii. Przykładowo dla Angulara będzie to:

<section ng-controller="AppController" ng-app="app">

przy czym niezmiennym fragmentem będzie “ng-controller” i “ng-app”.
W przypadku ASP.NET sprawa robi się trudniejsza, bo jest to język back-endowy. Czasami podstrona będzie
mieć w pasku adresu url zakończenie “.aspx” ale można to łatwo ukryć stosując friendly URL.
My jednak nie będziemy się bawili w grzebanie w kodzie. Zastosujemy jedno z narzędzi stworzonych do takiej
weryﬁkacji. Najpopularniejsze z nich to:

1. http://builtwith.com
2. https://www.wappalyzer.com/
3. https://www.whatruns.com/
Jak to wygląda w praktyce? Sprawdźmy na stronie jednej z ﬁrm, które znaleźliśmy. Drugi wynik, widoczny też
na zrzucie ekranu wyżej, to “RaySearch Laboratories AB”. Wpisując nazwę ﬁrmy w Google traﬁamy na ich
stronę: https://www.raysearchlabs.com/. Następnie wchodzimy na http://builtwith.com i przeklejamy tam
adres znalezionej strony.
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Jako, że zarówno ASP.NET jak i Angular to
frameworki, będzie interesować właśnie
ta zakładka. Przewijamy stronę niżej
i znajdujemy tam to, czego szukaliśmy.

Znaleźliśmy ﬁrmę która dodatkowo spełnia
nasze dwa kryteria - posiada dodatni zysk za rok
poprzedni (kryterium 5) oraz używa na swojej
stronie jedną z dwóch wybranych technologii
(kryterium 7).
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2.4
Osoba decyzyjna
A

by komunikat, który przygotujemy był skuteczny, oprócz idealnej treści, powinien też traﬁć w do osoby

decyzyjnej, odpowiedzialnej w ﬁrmie za interesujące nas kwestie. W tym przypadku jest to dyrektor
technologiczny.
Zanim do tego przejdziemy, chciałbym na marginesie zaznaczyć, że mówiąc o dyrektorze technologicznym
stosuje pewnego rodzaju skrót myślowy. Nie interesuje mnie tylko stanowisko o takiej dokładnie nazwie.
Chodzi o osobę decyzyjną odpowiedzialną za kwestie techniczne. Takie stanowisko może nazywać się
“Dyrektor ds. technologii”, “CTO”, “Dyrektor ds. innowacji” albo jeszcze inaczej. Ważne jest to, czym się ta
osoba zajmuje w ﬁrmie.

Jak znaleźć taką osobę?
Czasami wystarczy poszukać na stronie zakładki zespół, kariera albo o nas. Tak i w tym przypadku, wchodząc
na stronę https://www.raysearchlabs.com/career/ i wybierając w menu po prawej dział IT, możemy poznać
część jego pracowników. Nie ma tam jednak osoby, która mogłaby nas zainteresować.
Potrzebny nam tutaj będzie Linkedin Sales Navigator i konto premium (koszt około 60€/miesięcznie).
Odnajdujemy ﬁrmę RaySearch Laboratories i zaczynamy przeglądanie zatrudnionych tam osób.
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Możemy sobie ułatwić wpisując w polu “Keywords” różnego
rodzaju frazy związane z szukanym stanowiskiem

Jeszcze tylko szybka weryﬁkacja, czy rzeczywiście dana osoba
zajmuje się tym, czego potrzebujemy
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Wygląda na to, że wskazana osoba jest osobą decyzyjną
w kwestiach technicznych. Musimy teraz znaleźć drogę,
którą przekażemy komunikat.
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3
Kontakt
nawiązanie pierwszej relacji

3.1
Wybór kanału komunikacji
w

prywatnym życiu, gdy chcemy przekazać drugiej osobie jakąś informację, wybieramy odpowiedni kanał

komunikacji. Zwyczajne, codzienne rozmowy możemy bez przeszkód prowadzić za pośrednictwem
messengera, smsów, czy przez telefon. Zdarzają się jednak sytuacje, w których komunikacja wymaga
odpowiedniej oprawy. Są rzeczy, których napisać na messengerze zwyczajnie nie wypada, dlatego, że są to

Tip

informacje bardzo istotne, albo bardzo osobiste. Wtedy dążymy do tego, by się z daną osobą spotkać w cztery
oczy. Niektóre słowa i deklaracje wymagają nawet odpowiedniej ceremonii.

Korzystając z kanałów komunikacji używanych tylko w celach
biznesowych zachowasz największy profesjonalizm.

Nie inaczej jest w komunikacji biznesowej. Forma musi być odpowiednio dobrana do treści. Nie każda forma

jest właściwa. Nie każdy kanał komunikacji jest odpowiedni dla każdego komunikatu. W sytuacji idealnej
możemy się zobaczyć z naszym potencjalnym klientem w cztery oczy - tak, jak dzieje się to na różnego rodzaju
targach, galach czy bankietach. Co zrobić, jeśli nasz rozmówca jest na drugim krańcu globu, a mimo to chcemy

zachować pełen profesjonalizm naszego komunikatu? Jaki kanał powinniśmy wybrać? Zastanówmy się
najpierw co mamy do wyboru w opisywanym przeze mnie przypadku.
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Naszego dyrektora technologicznego znaleźliśmy na Linkedinie. Możemy więc:

1. Wysłać zaproszenie i jeśli je zaakceptuje, to wysłać do tej osoby wiadomość
2. Wysłać InMaila - jeśli posiadasz konto premium na Linkedinie, masz możliwość wysłania
wiadomości do osoby spoza Twojej sieci kontaktów
I to by było na tyle? Nie do końca. W teorii moglibyśmy wystalkować tę osobę na Facebooku, ale chyba nie
muszę tłumaczyć, że nie jest to forma kontaktu bliska profesjonalnej. Inna opcja to np. Skype. Z ciekawości
wpisałem dane personalne znalezionej osoby w wyszukiwarce Skype i znalazłem jej konto. Mimo wszystko
taką formę kontaktu też bym z góry skreślił. Nie wiadomo, czy to konto używane jest do celów prywatnych czy
biznesowych. Z naszym komunikatem chcemy traﬁać w miejsce, gdzie jest prowadzona typowo biznesowa
komunikacja. Odpowiedź nasuwa się sama:

3. Wysłać cold maila na służbową skrzynkę e-mail.
Skąd jednak znaleźć adres skrzynki pocztowej do danej osoby? Temat jest bardzo obszerny i jak się
w niego zagłębić, robi się bardzo techniczny. W Growthlab wychodzimy z założenia, że gdy już uda nam
się znaleźć odpowiednią osobę, to nie możemy sobie pozwolić na utratę potencjału. Potraﬁmy znaleźć
maila do około 90% osób decyzyjnych przy skuteczności 97% (tylko 3 maile na 100 okazują się błędne).

Wskażę Tobie kilka ogólnodostępnych rozwiązań, które pozwolą Ci generować maile samodzielnie:

1.Growthlab Lead Generator (https://growthlab.pl/lead-generator/) + Sales Navigator (dawniej
Rapportive) - stworzyliśmy darmowe narzędzie, które pomoże Tobie znaleźć adresy e-mail do osób
decyzyjnych. Zresztą, sam przetestuj je samodzielnie :)

2.Hunter.io (https://hunter.io/)
3.Clearbit (https://clearbit.com/)
4.FindThat.email (https://ﬁndthat.email/)
Do wygenerowania maila do znalezionej
osoby w tym przypadku wystarczyło użyć naszego
darmowego rozwiązania z punktu nr. 1.
Po najechaniu na jeden z adresów po
prawej stronie, Sales Navigator pokazał powiązany
z nim proﬁl na Linkedin. Co to znaczy?
Gratulacje, mamy swojego pierwszego prospekta
do kampanii!

Pamiętaj, że ta metoda może być na terenie Unii
Europejskiej niedozwolona jeśli nie przestrzegasz
RODO/GDPR!
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4
Skalowanie
sztuka kompromisu ROI i efektywności

4.1
Opłacalność ultra precyzyjnego
targetowania
C

zytając to pewnie masz nadzieję, że Cebula (patrz autor) pokaże jak to sprawnie zautomatyzować

i wyciągać w ten sposób miesięcznie 1000 prospektów i więcej. No właśnie... i tutaj traﬁamy na pewien
problem, ale zanim do niego przejdę porozmawiajmy o korzyściach.
Aby całość miała sens, potencjalne korzyści z przeprowadzonej kampanii powinny przewyższać
poniesione koszty - ot, podstawy ekonomii i zdrowego rozsądku. Od tego zależy, jak bardzo sztywno
możemy trzymać się ustalonego targetu. Co jest naszym kosztem w tym przypadku? Przede wszystkim

czas. Różnego rodzaju aplikację są stosunkowo tanie w porównaniu do zużycia tego zasobu.
To, czy warto prowadzić takie działania w dużej mierze zależy od tego co chcesz sprzedawać.
Upraszczając - zasada jest taka, że cold mailing przynosi tym lepsze efekty, im droższa jest sprzedawana
usługa lub produkt. W rzeczywistości warto policzyć sobie LTV¹ naszego potencjalnego klienta i później ROI²
z planowanej kampanii.
Ciekawym przykładem dobrze rozumianego LTV w strategii marketingowej może być współpraca dwóch
marek Bosch (Robert Bosch GmbH) - producenta zmywarek oraz Finish (Reckitt Benckiser) - producenta
tabletek do zmywarek. Kilkanaście lat temu obie te ﬁrmy natraﬁły na pewien problem - ludzie nie byli
przekonani do kupna urządzenia automatycznie zmywającego brudne naczynia. Rozwiązaniem tego
problemu była kolaboracja tych dwóch marek i wspólna kampania uświadamiająca ludzi o pozytywnych
efektach korzystania z ich produktów w postaci zaoszczędzonej wody i czasu. Jestem pewien, że kojarzysz ich
reklamy z telewizji.
Warto jednak zapytać, dlaczego producent tabletek, które w sklepie kosztują 30 PLN zgodził się na wspólne
ponoszenie olbrzymich kosztów kampanii reklamowej z producentem zmywarek, które kosztują po 2000 PLN?
Dyrektor Reckitt Benckiser mógł przecież pójść do prezesa Boscha i powiedzieć “Stary, czemu ponosimy podobne koszty za kampanię reklamową jeśli po tej reklamie klient pójdzie do sklepu, kupi zmywarke i wyda 2000 PLN
a kupując tabletki do zmywarki wyda ledwie 30 PLN. Nam się to nie kalkuluje!”

¹ ang. Lifetime Value lub występuje pod druga nazwą CLV - Customer Lifetime Value
²ang. Return On Investment, czyli zwrot z inwestycji
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Wbrew pozorom, to może się kalkulować, gdy policzymy sobie LTV. Nie jestem specjalistą od zmywarek, ale
z tego co wiem taka zmywarka przeciętnie po 6 latach jest już albo zepsuta albo wymienia się ją na nowszy
model. W przypadku gdy w roku dokonujemy 10 krotnego zakupu tabletek do zmywarki po 30 PLN, to po 6
latach wychodzi, że na te produkty klient wydał podobne kwoty.

PRODUCENT TABLETEK
DO ZMYWAREK

PRODUCENT ZMYWAREK

2000
PLN

30
PLN

6

LAT

1 ROK = 10x

1 ROK = 1X
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Wróćmy do naszego tematu opłacalności dobrze targetowanej kampanii cold mailingowej. Możemy policzyć,
że nawet deal na kwotę 500-1000 PLN może mieć w takiej kampanii pokaźne ROI, jeśli LTV będzie wyższe, bo
klient będzie regularnie korzystał z usługi lub produktu (idealnym przykładem jest tu model SaaS³). Czyli
w ciągu np. dwóch lat z pozyskanego klienta możemy zarobić kilkukrotność pierwszej kwoty.
Zmierzam do tego, że kampania przygotowywana w taki sposób nie jest strzelaniem na chybił traﬁł.
Praktycznie każdą rzecz należy ręcznie zweryﬁkować. Mamy dzięki temu mnóstwo korzyści m. in.:

• komunikat dostarczamy odpowiednim kanałem do odpowiedniej osoby
• przed wysyłką weryﬁkujemy przed wysyłką na różne sposoby, czy ﬁrma spełnia nasze kryteria
• możemy tworzyć bardzo personalne e-maile, które nie przypominają masowych wiadomości
• cold email nie irytuje odbiorcy tak bardzo, jak typowy mass mail
• zmniejszamy szansę na spalenie domeny i wpadanie wiadomości do spamu
• nie psujemy sobie marki za granicą i na nowych rynkach

To wszystko przekłada się na dużo większy współczynnik otwarcia i pozytywnych odpowiedzi.
Jest jednak jeden drobny szkopuł, o którym już wspomniałem - nie da się w pełni zautomatyzować całego
procesu bez utraty na jakości. Jak się już pewnie domyślasz, klikanie przez człowieka każdej ﬁrmy po kolei,
sprawdzanie jej zysku, szukanie strony www, sprawdzanie, czy używa danej technologii, szukanie osoby,
generowanie maila jest procesem, w którym na każdym kroku coś może pójść nie po naszej myśli.

³SaaS (ang. Software as a service) - model oferowania oprogramowania, w którym najczęstszą formą rozliczania się z klientem jest comiesięczny
abonament.
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To wszystko zajmuje dużo czasu, przez co jest kosztowne. Nie znaczy to jednak, że nie jest opłacalne. Wszystko
dzięki temu, że gdy LTV twojego potencjalnego klienta jest wysokie, to inwestycja może bardzo dobrze się
zwrócić.
Chciałbym przekazać Ci jeszcze kilka informacji o tym, co zrobić aby zmniejszyć nakłady czasu potrzebne do
wygenerowania zadowalającej ilości spełniających kryteria prospektów do kampanii.
Ile potrzeba prospektów, żeby spodziewać się zadowalających efektów? To zależy. Bardzo wąsko targetowana
kampania może przynieść fajny efekt przy 50 osobach. W przypadku, gdy nie jesteśmy w 100% pewni, kto jest
naszym potencjalnym klientem, liczba prospektów musi być większa. Niezależnie od wszystkiego, czeka nas
sporo pracy, aby wymagane minimum osiągnąć. Przeczytaj jak sobie to ułatwić.
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4.2
Szacujemy wielkości
poszczególnych zbiorów

T

rochę musimy teraz pomalować i pobawić się w statystykę. Każde wymienione wcześniej kryterium

możemy podzielić na zbiory i oszacować ich częstość występowania w całej populacji. Zacznijmy od prostego
naszkicowania diagramów Venna, uwzględniając tylko zbiory, jeszcze bez szacowania ich wielkości.

LinkedIn

Technologia:
Angular lub

Strona www

ASP.NET

Stanowisko:
CTO

Dane ﬁnansowe

Branża

Allabolag.se
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Nasz target mieści się w streﬁe wspólnej dla wszystkich tych zbiorów. Mówiąc o tym, jak wygenerować
pierwszego prospekta, wyszliśmy od zbioru czerwonego - znaleźliśmy na Allabolag ﬁrmy spełniające część
kryteriów ﬁnansowych. Kolejnym krokiem było zweryﬁkowanie technologii użytej na stronie www - czyli zbiór
szary. W ostatnim kroku znaleźliśmy osobę kontaktową ze zbioru zielonego. To, że tak wykonaliśmy nasze
zadanie, niekoniecznie oznacza, że było ono zrobione w sposób idealny. Żeby jednak dowiedzieć się, czy
można zrobić to lepiej, trzeba oszacować wielkości poszczególnych zbiorów.
Na pierwszy strzał weźmiemy zbiór zielony.

A) Ilu jest dyrektorów technologicznych w Szwecji na Linkedin?
Rzecz do sprawdzenia jest banalnie prosta. W Sales Navigatorze zaznaczamy dział ﬁrmy “Information
Technology”, a z poziomu stanowiska wybieramy “Director” oraz “Manager”. Teraz szybki przegląd
wyświetlonych osób, żeby sprawdzić, czy na pewno o to nam chodziło.

Osobiście polecam przeklikać się przez kilka stron. LinkedIn działa tak, że na pierwszej stronie wyświetla
najbardziej pasujące wyniki. Na kolejnych stronach mogą się zacząć pojawiać osoby na innych stanowiskach.
W tym przypadku wszystko się zgadza. Linkedin zwrócił 23300 osób. Zapiszmy sobie tę liczbę i przejdźmy do
kolejnego zbioru - czerwonego.

B) Ile jest ﬁrm w Szwecji z branży IT/ Telekomunikacja z obrotem powyżej 100.000 € lub
zatrudnieniem 100-200 osób oraz dodatnim zyskiem za poprzedni rok?
Z dostępnych danych wynika, że takich ﬁrm jest 127. Taki wynik zwracany jest przez Allabolag po zaznaczeniu
ustalonych wcześniej kryteriów. Czemu tak mało? Kwestia jakości bazy danych. Kryterium zatrudnienia
i budżetu zawęża ilość do ﬁrm, o których taka informacja została zebrana. Rezygnując z tych kryteriów mamy
41 818 ﬁrm. Ale nie o to chodzi w ultra precyzyjnym targetowaniu. Wykorzystajmy najpierw te dane, które
mamy, a dopiero później szukajmy alternatywnego rozwiązania.
Kolejna sprawa: z tych 127 nie wszystkie mają dodatni zysk za rok poprzedni. Według mojej wstępnej oceny
ma go tylko około 60% przedsiębiorstw. Nasz target spełnia więc tylko około 75 ﬁrm. To jest liczba, którą
sobie zapisujemy. Przechodzimy do zbioru w kolorze szarym.
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C) Ile jest ﬁrm w Szwecji, które na swojej stronie używają Angulara albo ASP.NET?
Jak w ogóle to sprawdzić? Wbrew pozorom nie jest to aż takie trudne. Wchodzimy na https://www.wappalyzer.com/technologies i szukamy interesującej nas technologii. Znajdujemy ASP.NET https://www.wappalyzer.com/technologies/microsoft-asp-net i klikamy ﬁoletowy przycisk “Get an instant quote”. Wypełniamy
formularz, dodając do listy Angulara.

W ostatnim oknie podajemy swojego maila. Wysyłamy
formularz. Po 20 sekundach powinniśmy otrzymać
wiadomość z ilością stron i wyceną bazy.
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Nam wystarczy tylko ta jedna liczba - 9119. To jest liczebność
zbioru szarego. Mamy już wszystko, co

jest nam potrzebne

do namalowania diagramów Venna w rzeczywistej skali.

Jak widać, w rzeczywistości nasz target jest bardzo
małym wspólnym fragmentem powyższych zbiorów.
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Z

abawimy się teraz w pewną grę. Wyobraź sobie, że stoisz na środku jednego z takich zbiorów. W ręce masz

rzutkę do gry w darta, a na oczach zawiązaną opaskę przez którą nic nie widzisz. Dodatkowo ktoś obrócił
Ciebie kilka razy wokół Twojej własnej osi. Twoim zadaniem jest podrzucenie lotki do góry w taki sposób, aby
upadła na wspólny dla wszystkich zbiorów punkt . Który ze zbiorów wybierzesz, aby zwiększyć swoje
szanse? Dodam jeszcze jeden warunek. Z magicznych powód nie jesteś wstanie rzucić lotką poza zbiór,
w którym stoisz. Tak wiem, to trochę bez sensu. Ale i tak bardziej z sensem niż to, że smok z ostatniego sezonu
Gry o Tron ziejąc magicznym ogniem zniszczył mur podobno odporny na magię. Z czarami się nie dyskutuje.
Jeśli wybierzesz zbiór zielony, Twoje zadanie będzie bardzo trudne. Nie wystarczy traﬁć w czerwony okrąg.
Musisz traﬁć w cieniutki punkt styku czerwonego z zielonym i szarym.
Co to oznacza w praktyce? Jako, że zielony krąg oznacza wszystkie osoby, które są dyrektorami
technologicznymi, a rzut lotką jest zdarzeniem, w którym wybieramy jedną z tych osób i liczymy na to, że ﬁrma
w której ta osoba pracuje spełnia nasze kryteria ﬁnansowe oraz na stronie www jest użyta konkretna technologia. Czyli czeka nas sprawdzenie pod tym kątem ponad 23 000 proﬁli.
Syzyfowa praca.
Przenieśmy się teraz na szary okrąg. Stoisz pośrodku niego i podrzucasz lotkę. Prawdopodobieństwo tego,
że upadnie na styku wszystkich okręgów jest większe niż w poprzednim przypadku (o jakieś 266%). Jednak
nadal wymagałoby to odwiedzenia 9119 stron, sprawdzenia, jakie dana ﬁrma ma wyniki ﬁnansowe i kto jest
w niej dyrektorem technologicznym. Mi osobiście byłoby szkoda czasu.
Ostatnia wersja jest taka, że stoisz na środku czerwonego kręgu. Tu zadanie wydaje się łatwiejsze. Przez
to, że ten okrąg jest mały to lotka ma większe szanse wylądować w pożądanym miejscu. Jest to wersja, którą
zastosowaliśmy, aby znaleźć pierwszego prospekta.
Oznacza to, że zawsze powinniśmy sprawdzać zbiory od najmniejszego do największego.
Mam nadzieję, że nie wystraszyłem Cię tymi diagramami i liczbami. Zrozumienie, jak to działa jest niezbędne,
aby samodzielnie budować podobne procesy dla każdego innego targetu.
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4.3
Automatyzacja
W

szystko, o czym dotąd napisałem wiąże się z dużą ilością klikania i weryﬁkowania. Jednak to nie duża ilość

kliknięć powoduje, że kampania tak wyróżnia się na tle innych metod pozyskiwania leadów. Siłą tej metody jest
weryﬁkacja informacji na różnych etapach szukania prospektów, której dokonać musi człowiek. Na każdym
z tych etapów można podjąć decyzję, czy dana ﬁrma nadaje się do kampanii. Możemy jednak oszczędzić sobie
trochę zachodu stosując rozwiązania automatyzujące część pracy.
W poprzednim rozdziale korzystaliśmy ze strony allabolag.se. Jak zapewne pamiętasz, mogliśmy ﬁltrować
według kryterium zatrudnienia oraz obrotu, brakowało jednak wykonania takiej samej operacji w przypadku
zysku. Konieczne było ręczne sprawdzanie, czy dana ﬁrma ma dodatni zysk za rok poprzedni. Pokażę teraz jak
można ten problem obejść i zaoszczędzić trochę czasu.
Jest ogromny wybór narzędzi, które pozwalają na pobieranie danych ze stron internetowych bez konieczności
programowania. Poniżej kilka z nich:

https://www.parsehub.com/
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Parsehub dobrze się sprawdza w momencie,

gdy znamy podstawy HTMLa i CSSa. Przydaje się to przy zaznaczaniu
elementów, które chcemy pobrać. Jest to darmowe rozwiązanie. Daje
sporo możliwości, ale trzeba się trochę naklikać i zrozumieć, jak
działają poszczególne funkcjonalności

https://www.mozenda.com/

Mozenda jest kombajnem do scrapowania stron

internetowych. To chyba najbardziej zaawansowane rozwiązanie tego
typu. W zależności od tego, jak go używamy, może też być bardzo
kosztowne. Zaletą jest ogromna baza tutoriali video oraz artykułów,
które pomagają zapoznać się z tym programem. Warto się go dobrze
nauczyć, nawet jeśli może to zająć trochę czasu
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Octoparse

jest

prostym

i

darmowym

narzędziem używanym do wyciągania danych. Nie ma zbyt wielu
funkcjonalności, ale do naszych celów wystarczy. To właśnie
na przykładzie tego narzędzia pokażę, jak mogliśmy sobie
ułatwić pracęw przypadku naszego poprzedniego targetu.

https://www.octoparse.com/

W pierwszym kroku musimy pobrać program
Octoparse ze strony i zainstalować go na komputerze.
W międzyczasie zakładamy sobie konto na stronie.

Taki widok czeka nas chwilę po tym
jak zalogujemy się do zainstalowanego
na naszym komputerze Octoparse. Na
głównym panelu mamy dwie opcje do
wyboru: podstawową i zaawansowaną.

Do naszego zadania wystarczy nam opcja
“Wizard Mode” i właśnie ją wybieramy.
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W panelu wklejamy link:
(https://www.allabolag.se/bransch/data-it-telekommunikation/13/_/xe/7/xo/6)
na którym chcemy, aby nasz bot rozpoczął pracę i klikamy “Next”.

Teraz musimy wybrać rodzaj ekstrakcji. Do wyboru mamy 3 następujące opcje:
1. List or table - do użycia, gdy na stronie jest lista, chcemy ją skopiować,
przejść na kolejną stronę i powtórzyć akcję
2. List and detail - używamy, gdy na stronie jest lista odnośników, chcemy w każdy z nich wejść
i pobrać informacje na kolejnej stronie
3. Single Page - używamy, gdy nie ma kolejnych stron na które trzeba przejść.
W naszym przypadku zadowala nas opcja numer 2 - List and detail i właśnie ją wybieramy przez
kliknięcie przycisku “Next”.
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Octoparse wyświetla nam teraz odnośnik, na którym zapuścimy bota. Na stronie jest zastosowany tzw. Inﬁnite
Scrolling, czyli strona ładuje kolejne rekordy przy scrollowaniu myszką. Przewijamy na sam dół, aż załadują się
wszystkie ﬁrmy. W tym momencie program oczekuje od nas, że wybierzemy dwa takie same elementy.
W naszym przypadku będą to nazwy ﬁrm z odnośnikami do szczegółów.

Po

zaznaczeniu

dwóch

takich

samych

elementów,

narzędzie samo znajdzie inne i wyświetli je w formie listy
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Pojawia się tutaj jeden problem. W momencie, gdy klikniemy na dwa pierwsze linki, program pobierze nam
tylko 20 rekordów. Rekordy załadowane później mają inne klasy. Aby rozwiązać ten problem musimy
przewinąć stronę na sam dół i kliknąć jeden link na każdej “podstronie”. Dzięki temu uda nam się zaznaczyć 84
rekordy. Pobranie pozostałych 20 sprowadza się do powtórzenia całej procedury jeszcze raz. Innym
rozwiązaniem jest przejście do trybu Advance i samodzielne ustalenie bardziej uniwersalnego “zaznaczenia”
ﬁrmy. Możemy zastosować CSS jak i Xpath.

Klikamy “Next” i przechodzimy do
kolejnego kroku, który wygląda tak:

Paginacja (stronicowanie) będzie wtedy, gdy na dole strony będziemy mieli wypisane kolejne podstrony: 1,2,3
itd. Najczęściej w takim przypadku pojawia się przycisk “Następna strona”. W tym przypadku, jak już
wspominałem, zastosowany jest Inﬁnite Scrolling, który nie jest typowym stronicowaniem. Zostajemy więc
przy opcji “Disable pagination”.
Gdy klikniemy “Next” Octoparse przechodzi do kolejnego kroku. Wchodzi w jeden z linków i daje nam opcję
zaznaczenia informacji, które chcemy zapisać.
Nas interesuje nazwa ﬁrmy, jej obrót oraz zysk i właśnie te informacje zaznaczamy.
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Koniecznie trzeba pamiętać, aby opisać nazwy kolumn. Po zaznaczeniu nazwy ﬁrmy w kolumnie “Field name”
pojawi się nowa informacja. Nazwijmy ją sobie “Nazwa_ﬁrmy”. Analogicznie należy postąpić z obrotem oraz
zyskiem. Nazwa pola nie może zawierać spacji.

W darmowej wersji możemy
wyciągać
bota

dane

tylko

zapuszczając
ze

swojego

komputera. W opcji premium
usługa

wykonywana

jest

w chmurze, nie obciąża naszego
sprzętu

i jest wykonywana

szybciej.

W tym przypadku

mamy

mało

rekordów,

ale

gdybyśmy do crawlowania mieli
1000 podstron, robienie tego
lokalnie zajęłoby bardzo dużo
czasu.
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W następnym kroku idziemy sobie zrobić dobrą kawę
i wracamy za 15 minut jak Octoparse wszystko już pobierze :)

Gdy Octoparse skończy wszystko pobierać pozostaje nam
wyeksporotwanie danych do pliku xls.
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Teraz wszystko mamy zapisane w excelu. Możemy wyﬁltrować te ﬁrmy,
które nie spełniają naszego kryterium dodatniego zysku i usunąć je z bazy.

Polecam też przetestowanie wersji zaawansowanej Octoparsa. Jest
ona dostępna jako druga opcja widoczna zaraz po zalogowaniu się. Daje
więcej możliwości i może przydać się w bardziej skomplikowanych
sytuacjach niż ta przytoczona przeze mnie.
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4.4
API - Święty Gral automatyzacji
(nerd alert)

Z

astanawiałem się, jak napisać ten rozdział, aby bardziej zachęcał niż odstraszał. Zakładam, że czytelnik tej

książki jest osobą techniczną, interesującą się wszelkimi nowinkami pozwalającymi ułatwić sobie pracę, ale nie
jest typowym programistą.
Postanowiłem więc, że napiszę to trochę bardziej w formie prezentacji. Jeśli uda mi się przekonać chociaż kilka
osób do zgłębienia tego tematu, będzie to dla mnie sukces.
Umiejętność wyciągania danych z API jest bardzo przydatna w tego typu pracy. Często pozwala zaoszczędzić
godziny pracy, nie mówiąc o tym, że mnóstwo narzędzi udostępnia swoje API. Mądrze je ze sobą
mieszając, można osiągnąć oszałamiające rezultaty.
Pokażę Ci, jak zbudować proste narzędzie, które pozwala na masowe sprawdzanie po numerze NIP, jaka jest
nazwa ﬁrmy i jej adres. Nie jestem niestety w stanie napisać objaśnienia zrozumiałego dla osoby, która nie
miała nigdy nic wspólnego z programowaniem. Sam ten rozdział musiałby zajmować kilkanaście stron. Stąd
też w tytule rozdziału tzw. nerd alert.
Skoro już wszystko sobie wyjaśniliśmy, a Ty czytelniku nadal tu jesteś, to przejdźmy do konkretów!
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Do pracy potrzebny będzie nam Google Arkusz (https://docs.google.com/spreadsheets/u/0/) oraz API KRS.
(https://mojepanstwo.pl/api/krs) Najpierw odpalamy sobie Googlowskiego excela i w pierwszej kolumnie
wpisujemy kilka numerów NIP, a następne trzy kolumny nazywamy kolejno: Nazwa ﬁrmy, Miasto, Adres. Tak
jak na zrzucie ekranu poniżej.

Teraz wykorzystamy Edytor Skryptów, aby napisać prosty program
łączący się z polskim KRS.

Klikamy Narzędzia
i wybieramy opcję
Edytor Skryptów
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W nowo otwartym oknie wklejamy następujący kod:
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Przetestujmy najpierw jego działanie, a potem omówię pokrótce jego sposób
działania i możliwość rozbudowania. Uruchomienie skryptu jest proste. Klikamy
ikonkę “play” na pasku narzędzi. Następnie musimy umożliwić aplikacji łączenie się
z obcą usługą (API KRS) oraz dokonywanie modyﬁkacji w tym konkretnym arkuszu.

W efekcie w arkuszu obok numerów
NIP pojawiły się uzupełnione dane,
których szukaliśmy.

Teraz, jeśli traﬁsz na jakiś katalog ﬁrm, gdzie będzie informacja dotyczące NIPu danej ﬁrmy, ale będzie
brakowało np. miasta, wystarczy, że za pomocą Octoparse wyciągniesz listę numerów NIP i wrzucisz do
powyższej wyciągarki. Dużą zaletą tej metody jest to, że nie trzeba nic instalować, a wszystkie dane
pojawiają się uporządkowane w arkuszu. Pełna wersja stworzonego właśnie programu znajduje się tutaj:
Pobieranie

danych

z

KRS

(https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AEBPKlDpgpMyn31O3Mg-

FLAkfCjPBv8NqmjqPﬂUJ5WE/edit#gid=0)
Kod działa w ten sposób, że z kolumny A pobierany jest NIP ﬁrmy, który po API łączy się z KRS, wyciąga
informacje o nazwie ﬁrmy, mieście oraz adresie. Następnie dodaje te dane do arkusza i pobiera kolejny numer
NIP.

46

4.5
Przykłady wykorzystania
ultra precyzyjnego targetowania

J

eśli potrzebujesz praktycznych przykładów, jak można wykorzystać przedstawioną w tej książce

technikę ultra precyzyjnego targetowania, to poniżej zamieszczam kilka targetów zrealizowanych
w Growthlab w ostatnim czasie. Dotarliśmy:

- Do właścicieli i kierowników sieci aptek posiadających przynajmniej 3 apteki.
- Do dyrektorów technologicznych w ﬁrmach korzystających z technologii webmethods.
- Do ﬁrm transportowych posiadających więcej niż 5 ciężarówek.
- Do właścicieli ﬁrm posiadających własne biuro w wolnostojącym budynku.
- Do właścicieli sklepów na całym świecie, posiadających w sprzedaży papier do kaligraﬁi.
- Do prezesów najbogatszych ﬁrm na warszawskim żoliborzu.
- Do właścicieli największych ecommerców w Polsce stojących na Magento.
- Do ﬁrm, które tworzą własne produkcje reklamowe video.
- Do osób decyzyjnych z działu trade marketingu, ﬁrm produkcyjnych, które posiadają produkty
nadające się do promocji na standach w sklepie.
- Do prezesów startupów w Danii, które miały niedawno ﬁnansowanie w rundzie A.
Zbudowanie bazy w oparciu o takie targety, wymaga indywidualnego podejścia. Zazwyczaj nikt nie
posiada gotowej bazy i dotarcie do odpowiednich osób wymaga dużej dozy kreatywności i łączenia
informacji z wielu źródeł.
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5
Skuteczny cold email
poradnik dla początkujących

5.1
Co to jest
cold mail
Gdy masz już bazę bezpośrednich maili do Twoich idealnych klientów, pora skupić się na stworzeniu mocnego
komunikatu, który otworzy Ci drzwi do dalszych rozmów sprzedażowych. Jak stworzyć wiadomość, która
wzbudza zainteresowanie i generuje wysokie wskaźniki odpowiedzi? Rozwiązaniem są cold maile. Dobrego
cold maila nikt nie oznaczy jako spam. Dlaczego? Ponieważ profesjonalnie przygotowane wyróżniają się
z tłumu. Mam dla Ciebie kilka użytecznych informacji, które pomogą Ci stworzyć skuteczną kampanię cold
mailingową.
To spersonalizowany email wysyłany do grupy osób, która najlepiej pasuje do Twojego targetu, ale jeszcze nie
nawiązała z Twoją marką kontaktu. Wysyłasz cold email do konkretnych osób, posiadających imię i nazwisko,
pracujących na określonym stanowisku, zajmujących się określonymi rzeczami. Osoby te poruszają się
w otoczeniu, w którym zachodzą określone procesy, pojawiają się specyﬁczne wyzwania i problemy. Biorąc to
wszystko pod uwagę, masz szansę na zadowalające efekty.

Dobrze skonstruowana wiadomość osiąga

wskaźnik otwarcia na poziomie 74,6% oraz 34,1% odpowiedzi w tym 25,3% pozytywnych. Udało nam się to
osiągnąć w kampanii przeprowadzonej dla jednego z naszych klientów. Pozytywne odpowiedzi otwierają Ci
drogę do zaprezentowania oferty. Cold email nie jest komunikacją sprzedażową, tylko budowaniem relacji,
które mogą przełożyć się na sprzedaż. Wysyłając wiadomość do osoby, która się jeszcze z Tobą nie
kontaktowała przełamujesz lody i masz szansę nawiązania relacji biznesowej.
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5.2
Konstrukcja cold maila

Konstrukcja cold emaila:
spersonalizowany, interesujący temat wiadomość
krótkie powitanie - kim jesteś
docenienie odbiorcy - wiesz kim jest, czym się zajmuje,
jakie ma potrzeby, jakie spotyka trudności
powód, dla którego piszesz - nie handlowy, nie składamy ofert
CTA - call to action - co odbiorca ma zrobić po odczytaniu maila
możesz na przykład poprosić go o ustalenie terminu rozmowy
telefonicznej lub spotkania

Nie zapomnij o pozostawieniu do siebie kontaktu. Bardzo ważna jest
stopka zawierająca Twoje pełne dane kontaktowe: nazwę ﬁrmy, stronę
www, adres email, numer telefonu.
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Konstrukcja to jedno, co z treścią?

Poznaj dwie oczywistości na temat cold maila:
• Spraw, by był super ważny dla Twojego odbiorcy. Wysyłaj maile, które Twoi odbiorcy chcą dostać, postaw się
na ich miejscu i napisz im to, co chcą słyszeć. Twoja wiadomość powinna być o Twoim odbiorcy, nie o Tobie
i zapowiadać możliwe korzyści dla niego, nie dla Ciebie.

• Spraw, by był super krótki. W większości przypadków piszesz do osób, które mają bardzo ograniczoną ilość

Tip

czasu. Postaraj się przekazać wszystkie istotne informacje treściwie, szybko i przystępnie. Twój odbiorca może

być na tyle rozproszony w momencie, gdy odbierze maila, że nie będzie w stanie skupić się na zrozumieniu
skomplikowanej treści.

By odbiorca Twojej wiadomości uznał ją za ważną,

potraktuj poważnie zdeﬁniowanie jego proﬁlu. Dobierz treści
do specyﬁcznych okoliczności, w których funkcjonuje.
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5.3
Proﬁlowanie
do kogo ma traﬁć kampania

J

ak proﬁlować bazy kontaktów? Baza bazie nie równa, nie w każdej znajdą się Twoi potencjalni klienci. Wiele

zależy od dokładności zbioru. Posłużmy się prostym przykładem. Wyobraź sobie, że dostarczasz
oprogramowanie dla segmentu produkcyjnego, które dedykowane jest zarządzaniu produkcją maszyn.
W zbiorach bardzo ogólnych, jak na przykład wszystkie ﬁrmy produkcyjne w danym regionie, znajdą się także
producenci piwa, czy kosmetyków, dla których Twoje oprogramowanie jest bezużyteczne.
Oczywiście, ogólna baza będzie tańsza, jednak co z tego, skoro przyniesie Ci nieadekwatnie niski ROI.
W zrozumieniu klienta, do którego chcemy skierować kampanię, pomaga Mapa Empatii.
To prosta technika wykorzystywana do proﬁlowania potencjalnych klientów. Pomaga nam lepiej zrozumieć co
ludzie myślą i czują, skupić się na ich doświadczeniach i potrzebach. Pozwala wyjść poza suche
charakteryzowanie naszych klientów, które zwykle związane jest z branżą lub umiejscowieniem w przestrzeni.

CO POTENCJALNY KLIENT

MYŚLI I CZUJE?

CO POTENCJALNY KLIENT

CO POTENCJALNY KLIENT

WIDZI?

SŁYSZY?

CO POTENCJALNY KLIENT

MÓWI I ROBI?
BOLĄCZKI

KORZYŚCI

OBAWY, FRUSTRACJE

PRAGNIENIA, POTRZEBY
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5.4
Personalizuj komunikat
N

iestety, samo wstawienie czyjegoś imienia lub nazwy ﬁrmy do komunikatu już dawno przestało działać.

Postaraj się bardziej. Żeby przekonać odbiorcę, że piszesz specjalnie do niego, musisz dać mu do zrozumienia,
że wiesz czym się zajmuje, że widziałeś jego proﬁl/ofertę/stronę/artykuł i to skłoniło Cię do przedstawienia mu
siebie i swojej ﬁrmy. “Przedstawienia”, nie “zareklamowania”! Pamiętaj, nachalni sprzedawcy lądują w
spamie. Opowiedz, w jaki sposób możesz pomóc odbiorcy rozwiązać jego problemy. Nie mów bez sensu o
sobie, tylko o tym, co możesz zrobić, by zmienić życie odbiorcy na lepsze. Niech te problemy, czy wyzwania
będą prawdziwymi problemami i wyzwaniami grupy, do której się zwracasz. Wracając do uproszczeń - nie
sprzedawaj oprogramowania dla producentów maszyn producentom wacików.
By wzmocnić efekt personalizacji, cold maile wysyłaj zawsze ze swojej skrzynki imiennej na imienną
skrzynkę odbiorcy. W każdej ﬁrmie istnieje ogólny adres email, który w praktyce mógłby równie dobrze

Tip

nazywać się spam lub nikt.tego.nie.przeczyta@xyz. Unikamy takich adresów jak ognia.

By wzmocnić efekt personalizacji, cold maile wysyłaj zawsze
ze swojej skrzynki imiennej na imienną skrzynkę odbiorcy.
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5.5
Follow up
nie pozwól się zignorować

J

eden cold email to za mało - istnieje spore ryzyko, że traﬁ do skrzynki Twojego odbiorcy w najmniej

odpowiednim momencie, zostanie pośpiesznie otwarty i jeszcze szybciej zapomniany. By nie dopuścić do
takiej sytuacji, skonstruuj kampanię cold mailingową składającą się z minimalnie 3, a maksymalnie 7
wiadomości wysyłanych w niedługich odstępach czasu. Pamiętaj, by treści poszczególnych wiadomości były
unikalne, nie kopiuj całych zdań, staraj się urozmaicać konstrukcję i argumentację, której używasz.

„(...)skonstruuj kampanię cold mailingową
składającą się z minimalnie 3,
a maksymalnie 7 wiadomości wysyłanych
w niedługich odstępach czasu.”

54

5.6
Typy cold maila
C

old email może przybierać różne formy. Ich cechą wspólną są elementy konstrukcyjne, o których już

wspomniałem. Możesz z nich, jak z klocków, budować różniące się komunikaty, których efekt - z ogromnym
prawdopodobieństwem - będzie porównywalnie dobry.

BAB: czyli before-after-bridge
B W pierwszej części maila wskaż problem, który dotyczy odbiorcy. Daj mu do zrozumienia, że wiesz kim jest,
czym się zajmuje i jakie trudności mogą dotyczyć jego ﬁrmy.

A W dalszej części opisz sytuację idealną, w której problem nie istnieje, bo dany zakres jest efektywny
do granic możliwości

B Na koniec zaprezentuj swój produkt - proponowane przez Ciebie rozwiązanie problemu, które prowadzi
do sytuacji idealnej dla odbiorcy i zaproś go na rozmowę w tej sprawie.

AIDA: attention-interest-desire-action
A Skup uwagę odbiorcy informacją o nim - jego ﬁrmie, działaniu, poście, artykule - czymkolwiek, co go dotyczy.
I Powiedz, że masz doświadczenie w pracy z takimi ludźmi, jak odbiorca.
D Zaprezentuj, co odbiorca może zyskać nawiązując z Tobą kontakt - to działa na zasadzie FOMO, doprowadź
do tego, że będzie się bał, że coś go ominie. (https://en.wikipedia.org/wiki/Fear_of_missing_out)

A Mówisz, co odbiorca może zrobić, żeby nie stracić tej korzyści.

PAS: problem-agitate-solve
P Poinformuj odbiorcę o tym, że znasz jego problemy.
A Przedstaw swój produkt.
S Powiedz, jak ten produkt rozwiąże problem odbiorcy i proponujesz kontakt w tej sprawie.
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PPP: price-picture-push
P Doceń odbiorcę - zachwyć się jego stroną, działaniem, artykułem, pogratuluj sukcesu.
P Powiąż swój produkt z działalnością odbiorcy, powiedz, w jaki sposób mógłby być dla niego pomocny.
P Zaproponuj działanie - spotkanie, rozmowę telefoniczną, przeczytanie Twojego artykułu.

SSS: star-story-solution
S Pokaż, co doskonałego masz do zaoferowania, kim jesteś, co robisz
S Powiedz, jak to, co masz rozwiązało problem podobny do problemu odbiorcy
S Powiedz, jak to, co masz może rozwiązać konkretny problem, z którym mierzy się odbiorca
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5.7
Dlaczego cold mail
jest skuteczniejszy niż cold call?

N

ie wiem jak Ty, ale ja, gdy pomyślę, że mam dzwonić do obcych ludzi i próbować im coś sprzedać dostaję

drgawek. Dlaczego? Dlatego, że w większości przypadków takie rozmowy nie są przyjemne, masz poczucie,
że druga strona wcale nie ma ochoty z Tobą rozmawiać, jest zniecierpliwiona, a Ty musisz się nieźle
nagimnastykować, żeby choć ułamek tego, co masz do powiedzenia traﬁł do uszu odbiorcy. Przyjmijmy,
że nawet Ci się to uda, Twój rozmówca jest zainteresowany ofertą, wtedy prosi Cię o… wysłanie mu maila. Czy
nie prościej jest pominąć frustrujący etap i od razu wysłać maila?
Dlaczego ludzie wolą dostawać propozycje, zaproszenia i oferty drogą mailową? Bo mogą wrócić do informacji,
przeanalizować ją w dogodnym momencie, sprawdzić Twoją ﬁrmę, by mieć jasność, z kim mają do czynienia.
Nie jest to zaskakujące biorąc pod uwagę, jak wiele informacji codziennie przetwarzamy. Dodatkowo, wraz
z rozwojem technologii mobilnej email stał się prywatny, spersonalizowany i dyskretny.
Pamiętaj jednak, że wysyłanie oferty handlowej, na którą odbiorca nie wyraził zgody w pierwszej wiadomości
jest niezgodne z prawem (https://freshmail.pl/blog/wysylanie-niezamowionych-informacji-handlowych-czyli-zmiany-po-25-grudnia-2014/).
Nie znaczy to jednak, że nie możesz się kontaktować z osobami, które nie znają jeszcze Twojej marki i nie
wyraziły zgody na otrzymanie oferty. Musisz jednak wykreślić ze swojego słownika takie słowa jak: oferuję,
proponuję i zamienić je na: pomagam, wspieram, chcę się dowiedzieć. W ten sposób Twoja wiadomość zyskuje
charakter informacyjny lub konwersacyjny i nie wpisuje się w kategorię oferty handlowej. Ma potencjał, by
nawiązać relacje, która doprowadzi do zgody na przedstawienie oferty i sprzedaży.
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5.8
Przykładowy cold email
typu PPP
_

x

Tytuł:
Pani/Panie X
PRICE

miałam przyjemność
Państwa ﬁrmy, jestem pod ogromnym wrażeniem.
Kontaktuję się z Panem/Panią, ponieważ w ostatnim czasie nawiązałam kontakt z ﬁrmami
z Pana/Pani branży w związku z
.
to duży problem większości ﬁrm w
Czy w najbliższym czasie planujecie Państwo zmiany w zakresie
Moja ﬁrma X wspiera swoich klientów w
i
Dostarczamy dedykowane
i
.
Dajemy możliwość
, tworzymy
i

PICTURE

PUSH

.
?

.

Chciałabym zaproponować spotkanie, chętnie dowiem się więcej o Pana/Pani aktualnych potrzebach.
Czy mogę pozwolić sobie na kontakt w celu ustalenia terminu?
Pozdrawiam serdecznie

Omówmy go:
- W pierwszej części doceń odbiorcę - mogłeś mieć przyjemność czytać o jego ﬁrmie, widzieć jej nową stronę,
uczestniczyć w tym samym co odbiorca evencie, czytać napisany przez niego artykuł. Cokolwiek, co będzie
jednocześnie dobrym słowem o działalności odbiorcy i łącznikiem między nim, a Tobą.
- Następnie powiedz mu, że wiesz jakie ma problemy, czego może potrzebować. Pisząc tą cześć skup się na
wynikach swojej analizy proﬁlu klienta i mapie empatii. Powiedz odbiorcy, co możesz dla niego zrobić - jak
Twój produkt/ usługa odpowiada na jego specyﬁczne potrzeby.
- Call to action - co odbiorca ma zrobić. Oczywiście umówić się z Tobą na spotkanie, abyś mógł przedstawić mu
swoją ofertę.
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Jest duże prawdopodobieństwo, że na tą wiadomość nie otrzymasz odpowiedzi z powodów wspomnianych
wcześniej. Wyślij kolejną wiadomość, później jeszcze jedną.

Używaj fraz:

• “czy udało się Panu/Pani przeczytać moją poprzednią wiadomość?”
• “jeśli znajdzie Pan/Pani chwilę na rozmowę telefoniczną chętnie dowiem się jakie są Pani potrzeby.”
• “tak jak wspmniałam wcześniej, myślę że mogę pomóc..”

Daj odbiorcy możliwość wyboru powodu, dla którego Ci nie odpisuje. Stwórz listę możliwości: nie ma
problemu, o którym piszesz, nie ma czasu, nie jest osobą decyzyjn ą. Złap ostatnią szansę na nawiązanie relacji
i poproś o przekierowanie Cię do osoby w ﬁrmie, którą dany temat zainteresuje.

Cold email ma też tą zaletę, że pozwala na precyzyjne pomiary efektywności każdej wysłanej wiadomości
i ocenę opłacalności kampanii. Pozwala też na ciągłe doskonalenie komunikatu w oparciu o dane pochodzące
z analizy wysyłki. Więcej informacji na ten temat znajdziecie w dalszej części ebooka.

Olga Plesińska
Copywriterka w Growthlab. Jej specjalność to pisanie skutecznych
cold maili. Z wykształcenia ﬁlozofka, po godzinach fotografuje
i ćwiczy jogę.

Growthlab.pl

to

część

InStream

Group

zajmująca się tworzeniem skutecznych kampanii sprzedażowych
B2B. Buduje dedykowane bazy danych i traﬁa do osób decyzyjnych
w ﬁrmach spełniających kryteria idealnego klienta z mocnym,
spersonalizowanym komunikatem biznesowym.
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6
Jak zwiększyć
dostarczalność maili

Z

agrożenia internetowe czyhają na każdym kroku: na Facebooku, stronach internetowych, a nawet na

naszej skrzynce e-mailowej. Każdego dnia słyszymy o nowych atakach i to nie tylko na duże korporacje, ale też
niewielkie sklepy internetowe. Oﬁarą cyberprzestępców może być tak naprawdę każdy.
Cyberprzestępcy, od początku popularyzacji e-maili, chętnie wykorzystują ten kanał do przesyłania
niechcianych wiadomości. Każdy z nas otrzymał kiedyś e-maila z podejrzaną treścią, który wylądował
w

skrzynce SPAM. Liczy się tutaj skala - miliardy wysłanych e-maili są źródłem nielegalnego zarobku, nawet

jeżeli w większości zatrzymywane są przez ﬁltry antyspamowe.

Phishing
- co to jest?

Takie wiadomości nazywamy phishingiem, czyli próbą wyłudzenia
danych osobowych. Dochodzi do tego najczęściej poprzez
podszycie się pod znaną markę lub ﬁrmę. Phishing to zazwyczaj
wiadomości e-mail, łudząco podobne do tych, które otrzymujemy
od znanych nam marek, często wysyłane z tej samej lub bardzo
podobnej domeny. Cyberprzestępcy najczęściej chcą wykraść hasła
użytkowników (np. hasło do logowania na konto bankowe) lub
nakłonić odbiorców do pobrania złośliwego oprogramowania.

Podstawą

bezpiecznej

komunikacji

e-mail

jest

uwierzytelnienie domeny za pomocą SPF, DKIM i DMARC.
Warto pamiętać o poprawnym wdrożeniu rekordów
w DNS. Pozytywnie wpłyną nie tylko na bezpieczeństwo,
ale również zwiększą dostarczalność wiadomości e-mail
do skrzynki adresata, dzięki czemu kampanie staną się
jeszcze skuteczniejsze.

Jak zabezpieczyć
wysyłki przed podszywaniem się pod naszą

domenę?
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SPF

- absolutne minimum
wśród bezpie-

czeństwa
e-maili

SPF, czyli Sender Policy Framework to system zabezpieczający
serwery

SMTP,

który

ma

chronić

przed

nadawcami

podszywającymi się pod domeny, do których używania nie
mają oni prawa. System ten oparty jest o stosowny wpis
w rekordach DNS danej domeny, jeżeli serwer nadawcy nie jest
uwzględnione w rekordzie TXT domeny, wiadomość otrzymuje
odpowiednie oznaczenie lub zostaje odrzucona przez serwer
SMTP odbiorcy.

Wiadomości, które posiadają ustawiony SPF są pozytywnie
odbierane przy wstępnej weryﬁkacji wiadomości przez serwer
SMTP (serwer ma pewność, że nadawca jest upoważniony do

INBOX

wysyłki tej wiadomości). Przy poprawnej autoryzacji szansa na

JUNK

oznaczenie wiadomości jako SPAM przez providera jest znacznie
mniejsza. Warto pamiętać, że opisywany standard jest już
powszechnie

stosowany

zarówno

przez

polskich

jak

i zagranicznych providerów, dlatego stosowanie SPF jest dziś
obowiązkiem.
Poprawna konﬁguracja SPF nie tylko zabezpieczy Twoją ﬁrmę

DELETED,
BLOCKED

QUARANTINE

przed potencjalnymi atakami hakerskimi, ale również zwiększy
dostarczalność wiadomości.

Authentication
Pass / Fail
Reputation
Database

Sender ID
Framework
(SIDF)

SPF Record
Lookup

DNS
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DKIM

- zawsze w parze z

SPFem

DKIM, czyli DomainKeys Identiﬁed Mail to metoda umożliwiająca
łączenie domeny internetowej z konkretną wiadomością e-mail.
Jeśli wiadomość wysłana z zabezpieczonej DKIMem domeny uzyska
status "DKIM=PASS", użytkownik zyskuje pewność, że wiadomość
pochodzi od prawdziwego nadawcy.
Zasada działania DKIM jest dość prosta. Tworzona jest para kluczy:
prywatny oraz publiczny. Ten pierwszy zostanie wykorzystany do
wygenerowania sumy kontrolnej, która umieszczana jest wewnątrz
nagłówka wiadomości e-mail, publiczny musi zostać umieszczony
w rekordzie DNS pod odpowiednim adresem.

Receving
E-mail Server

INBOX

Private Public
Key Match

Dzięki temu serwer odbiorcy może
ocenić

czy

wiadomość

została

Sending
MTA Server

Private Public
Signed
Retrieve
Public Key

Publish
Public Key

nadana przez serwer deklarowany
w

polu

„from”.

Sprawdzanie

DNS

wiadomości odbywa się na zasadzie
porównania

sumy

kontrolnej

dodanej do wiadomości, oraz sumy
wygenerowanej
odbiorcy,

na

przez

serwer

podstawie

klucza

publicznego umieszczonego w DNS.
Jeżeli klucze się zgadzają, wiadomość
dostarczana

jest

do

skrzynki

odbiorczej. ak każda technologia,

Praktyki, które musisz znać w celu
osiągnięcia pełnej skuteczności protokołu:

DKIM może również zostać złamany,

W celu zabezpieczenia swojej wiadomość w jak

chociażby

klucza

najwyższym stopniu, używaj złożonego szyfrowania:

także

np. rsa-sha256, Co jakiś czas odśwież klucz publiczny

prywatnego.

przez

wyciek

Możliwe

jest

rozszyfrowanie klucza prywatnego

oraz klucz prywatny.

w przypadku wykorzystania zbyt
słabego szyfrowania.
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Co warto
wiedzieć
o zabezpieczeniu

DMARC

DMARC, czyli Domain-based Message Authentication, Reporting &
Conformance to metoda, która standaryzuje mechanizmy kontroli
za pomocą rekordów SPF oraz kluczy DKIM, które mają zapewnić
o wiarygodności e-maila.

Najprościej ujmując to dopełnienie SPF i DKIM o możliwość
narzucania naszej własnej polityki bezpieczeństwa u odbiorcy
wiadomości. Możemy zdecydować, że jeżeli polityka DMARC nie

czym jest?

DMARC

będzie spełniona (SPF oraz DKIM okażą się niepoprawne),
wiadomość taka będzie poddana kwarantannie, odrzucona przez
serwer, ale co najważniejsze informacja o takim incydencie
zostanie do nas przekazana w formie odpowiedniego raportu.

Receving
E-mail Server

INBOX

E-mai in if the
DMARC is pass

If DMARC is
fail, then will
apply the
policy

Sending
MTA Server

E-mai out with
SPF, DKIM

SPF
&DKIM

DNS

DMARC

DNS

Aggregate Report to Sender
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Niestety technologie te zostały zaniedbane w Polsce, wielu operatorów pocztowych dopiero teraz wprowadza
DKIM w swojej infrastrukturze nie wspominając o DMARC, przez co skrzynki u lokalnych operatorów są mniej
odporne na phishing niż u operatorów zachodnich. Na tę chwilę dużo mniej problematyczne jest przeniesienie
DKIM oraz DMARC na usługi zewnętrzne, np EmailLabs, chociażby ze względu na brak konieczności
dokonywania wielu skomplikowanych zmian w lokalnej infrastrukturze,

a także na większą możliwość

analityki ruchu wychodzącego niż w przypadku klasycznej infrastruktury serwerowej

To nie wszystkie
zabezpieczenia…
Firmy działające w Polsce powinny dodatkowo zastanowić się
nad wykorzystaniem certyﬁkatów:

czyli Zaufany Nadawca. To zabezpieczenie
przyjęte przez polskich providerów. Taki status
przeznaczony

jest

transakcyjnych

i

dla

wysyłek

otrzymują

go

e-maili
tylko

Trusted
Sender

zweryﬁkowani nadawcy. Wiadomości Zaufanych
Nadawców są oznaczone zieloną kłódką przy

czyli certyﬁkat, który jest jednocześnie

nazwie nadawcy, która pozwala wyróżnić te

identyﬁkatorem cyfrowym wydawanym

daną wiadomość i podkreślić jej autentyczność.

przez odpowiedni organ administracji.
Ma na celu szyfrowanie wiadomości, by
nie

dopuścić

przejęcia
W

jej

podglądu,

niepowołane

desktopowych

pocztowych,

Dlaczego zabezpieczenie domeny
jest istotne podczas wysyłania
cold mailingu?

do

przez

s/mime

programach

wiadomości

otrzymują

czy

osoby.

podpisane

wyraźny

znak

graﬁczny.

Poprawne zabezpieczenie wiadomości pozytywnie wpływa na wiarygodność ﬁrmy. Dzięki wdrożeniu
powyższych zabezpieczeń możemy nie tylko wysyłać swoje e-maile skuteczniej ale także mieć pewność, że ktoś
nie wyśle wiadomości w naszym imieniu przez co możemy stracić wiele w oczach naszych potencjalnych
klientów. Należy pamiętać, że wszelkie ataki phishingowe osłabiają PR marki, która padła oﬁarą przestępców.
Dodatkowo stosując uwierzytelnienia pokazujemy, że jesteśmy dobrze zorganizowaną marką i posiadamy
wysoką świadomość. W wielu przypadkach, szczególnie budując relację na płaszczyźnie b2b to bardzo ważny
element, ponieważ wskazuje, że jesteśmy marką świadomą i odpowiedzialną biznesowo.

- Agata Krypczyk

65

Agata Krypczyk
Zawodowo
Manager

Marketing
w

EmailLabs

i SMSLabs, a po godzinach
autorka bloga AgataPisze.pl.

EmailLabs

to

niezawodny

serwer

SMTP

w chmurze, który z łatwością zintegrujesz z każdym systemem
i aplikacją. Wysyłając wiadomości przez nasze SMTP zwiększysz

Każdy dzień rozpoczyna od

dostarczalność

sprawdzenia powiadomień

zaawansowanych danych statystycznych i wsparcie naszych

i newsów marketingowych
do kawy. Praktycznie nie
rozstaje się z telefonem i nie
wyobraża sobie życia bez

i

szybkość

wysyłki,

uzyskasz

dostęp

do

specjalistów e-mail. Pierwsze 24,000 wiadomości każdego
miesiąca otrzymujesz od nas zawsze za darmo.
www.emaillabs.pl

Internetu. Z wykształcenia
specjalistka

do

spraw

marketingu

politycznego

i publicznego. Zajmuje się
kreowaniem

kampanii

marketingowych w mediach
społecznościowych,
komentowaniem

trendów,

marketingiem i fotograﬁą.
www.agatapisze.pl
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7
Generowanie leadów
w oparciu o email retargeting

K

ażdego dnia setki osób odwiedzają nasze witryny internetowe. Użytkownicy wielokrotnie na nie wchodzą,

przeglądają oferty/usługi/produkty ale nie pozostawiają do siebie kontaktu. Dziś mało który użytkownik
Internetu decyzję tego typu podejmuje spontanicznie. Zwykle nim zostawi kontakt, porównuje oferty kilku
bądź kilkunastu ﬁrm. Co więcej, większość z tych użytkowników pozostaje anonimowa.
Szukając sposobu na dotarcie do anonimowych użytkowników korzystamy zazwyczaj z retargetingu Google
lub Facebook’a. Dzięki temu możemy z powodzeniem wyświetlać reklamę tekstową lub graﬁczną, gdy
użytkownik korzysta z przeglądarki lub portalu społecznościowego. Co jednak w przypadku, gdy chcemy
wyraźnie zachęcić anonimowego użytkownika do odwiedzenia naszej witryny i nawiązać z nim komunikację?
W tej sytuacji skuteczne okazują się retargetowane wiadomości email, które traﬁają wprost do skrzynki
odbiorczej adresata.
Według statystyk, aż 97% użytkowników opuszcza serwisy bez pozostawienia żadnego kontaktu do siebie.
Dzięki opcji retargetowanych wiadomości email można z powodzeniem docierać do użytkowników, którzy tak
postąpili.

Twoja witryna

Anonimowi użytkownicy
odwiedzający witrynę

CONVERSIONLABS

Identyﬁkacja
użytkownika

Konwersja
w Twojej witrynie

Podstawą email retargetingu jest dostęp do wielu baz zewnętrznych (baz wydawców), które umożliwiają
sprawdzenie czy w danych bazach zdeﬁniowany jest adres mailowy odwiedzającego wraz z potwierdzoną
zgodą na otrzymywanie korespondencji marketingowej. Jeśli obie informacje są dostępne, wówczas na
podstawie aktywności użytkownika w witrynie, tworzona jest dynamiczna treść emaila dostosowana do
odwiedzanych kategorii bądź oglądanych usług.
Tego typu działania utożsamiane są głównie z branżą B2C i tematem porzuconych koszyków w witrynie
internetowej ale znajduje także doskonałe zastosowanie w sektorze B2B. Wszystkie emaile wysyłane są
automatycznie i nawiązują do ostatniej wizyty użytkownika w serwisie internetowym. Pozwala to nawiązać
z nim pierwszy kontakt i zachęcić do kolejnego, który ma na celu przesłanie oferty współpracy lub umówienie
spotkania czy telekonferencji.
Dlaczego email retargeting jest skuteczny w branży B2B?
W branży B2B popularne są rozwiązania kierujące ruch na stronę, tj. Google AdWords, Facebook wraz z ich
remarketingiem, kampanie mass mailowe czy cold emailowe. Te wszystkie rozwiązania są jak najbardziej
słuszne. Email retargeting dodatkowo wzmacnia skuteczność powyższych działań, dzięki możliwości
ponownego dotarcia do użytkowników, którzy już wykazali zainteresowanie konkretnym przekazem. W ten
sposób kierowane komunikaty mają szansę być ponownie zauważone a wygenerowany ruch w witrynie online
może zostać powtórnie obsłużony.
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Coraz częściej spotykamy się z tzw. zjawiskiem ślepoty banerowej. Oznacza to, że wyświetlane nam
komunikaty graﬁczne czy tekstowe na poziomie wyszukiwarki, są przez nas niezauważane. Dodatkowo około
30% użytkowników korzysta z rozwiązań typu adblock. Jest to bardzo duży procent, który ponownie pokazuje
przewagę komunikacji email nad kampaniami w wyszukiwarce lub sieciach partnerskich. Emaile bardzo
trudno zablokować na poziomie pierwszego kontaktu. Dzięki temu cechują się także większą skutecznością
i bardziej angażują odbiorców.
Konstrukcja przekazu w B2B
Aby działania email retargetowane zakończyły się sukcesem, należy pamiętać, by kreacja email zwracała na
siebie uwagę. W tym celu można wykorzystać zarówno elementy graﬁczne jak i tekstowe. Wtedy przyciągana
jest uwaga odbiorcy jednocześnie układem wiadomości jak i samym przekazem. Informacja jest wówczas
intrygująca i użytkownik może wielokrotnie do niej powracać. Dodatkowym elementem, który wywołuje
pozytywną reakcję użytkowników jest np. przyznanie niewielkiego rabatu, który może skłonić do dokończenia
transakcji lub wypełnienia formularza kontaktowego. Pamiętajmy jednak, że tzw. wabikiem nie musi być
zawsze gratyﬁkacja ﬁnansowa. Równie dobrze sprawdzają się komunikaty, które dystrybuują wiedzę, tj.
poradniki, case study, infograﬁki, darmowe wyceny, zaproszenie na testy czy demo oferowanych usług lub
dostarczanych rozwiązań.
Po kliknięciu w kreację retargetowaną powinno nastąpić przekierowanie do landing page, gdzie użytkownik
ma szansę zostawić do siebie kontakt telefoniczny. Landing powinien być spójny z kreacją, tak aby poczucie
bezpieczeństwa użytkownika nie zostało w żaden sposób naruszone. Zadbanie o zgodność i wynikowość
komunikatu powoduje jego wzmocnienie i większe zaufanie do marki. Drugą opcją jest przekierowanie do
formularza rejestracji (w przypadku aplikacji/narzędzi), gdzie użytkownik samodzielnie zakłada konto
i następnie testuje wybrane rozwiązanie. Wówczas na stronie rejestracji można umieścić dodatkowy
komunikat nad formularzem rejestracji wskazujący na kontynuację retargetowanego komunikatu.
Jeśli

jest

możliwość,

warto także pokusić się

Jeśli jest możliwość, warto także pokusić się o użycie

o użycie personalizacji

personalizacji w kreacji w oparciu o zachowanie

o

użytkownika na stronie. W tym przypadku

w

kreacji

w

oparciu

zachowanie

użytkownika na stronie.
W

tym

przypadku

personalizacja może znaleźć zastosowanie np.

personalizacja

w dodaniu do kreacji emaila przeglądanej usługi,

np. w dodaniu do kreacji

pakietu ale także czytanego artykułu czy poradnika.

znaleźć
emaila

może

zastosowanie
przeglądanej

usługi, pakietu ale także
czytanego artykułu czy
poradnika.
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Efekty kampanii lead generation
Skuteczność inteligentnego wykorzystania email
retargetingu potraﬁ być bardzo wysoka. Średnie
wskaźniki

otwarć

emaili

retargetowanych

w branży B2B przekraczają 30% a klikalności 5%.
Liczba konwersji w witrynie, która generowana
jest przez powracających klientów, znacznie
przyczynia się do zwiększenia liczby zapytań
o

współpracę

czy

umówionych

spotkań

i telekonferencji.

Liczba konwersji w witrynie, która
generowana jest przez powracających klientów, znacznie przyczynia
się do zwiększenia liczby zapytań
o współpracę czy umówionych
spotkań i telekonferencji.

Wykorzystując ten kanał komunikacji ogranicza
nas

jedynie

wyobraźnia.

Aby

skutecznie

monitorować efekty, zaleca się zaplanowanie
kilku kampanii z różnymi komunikatami, w zależności od tego, do której grupy zamierza się dotrzeć. Kampania
uruchamiana jest w momencie odnotowania wizyty użytkownika nie tylko na stronie głównej, lecz także na
podstronie czy stronie produktu. Popularne są także wykluczenia, które sprawią, że kampanie nie będą
wysyłane do określonych użytkowników.
Email retargeting jest stosunkowo nowym rozwiązaniem, które z każdym dniem zyskuje coraz więcej
zwolenników w sektorze B2B. Dostrzegalne są ogromne korzyści wynikające z uruchomienia tego typu kanału.
Dla przykładu kampania email dla usługi działającej w modelu SaaS, po 24h od wejścia użytkownika na stronę,
generuje open rate na poziomie 32% oraz 6% click-through rate. Statystyki te są niejednokrotnie wyższe niż
w przypadku kampanii remarketingowych z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji. Dzięki temu liczba
leadów/rejestracji ma szansę wzrosnąć nawet o 35% od momentu uruchomienia scenariusza retargetingu
email.

Paweł Cichocki Senior Product Manager w ConversionLabs - platformie do email
retargetingu. Związany z tematyką komunikacji email oraz mobile w sektorze klientów
korporacyjnych. Specjalizuje się w podnoszeniu wskaźników efektywności kampanii.
Współpracuje z największymi brandami w obszarze budowania strategii email/sms
oraz lead generation. Wspiera i doradza ﬁrmom jak efektywnie przeprowadzać
kampanie m.in. w sektorze e-commerce, ﬁnance, travel, IT czy business

ConversionLabs™

to pierwsze, w pełni polskie

narzędzie do prowadzenia kampanii e-mail retargetowanych. Pozwala identyﬁkować
i docierać do anonimowych użytkowników odwiedzających stronę internetową,
konwertując ich na klientów. Usługa opiera się o wysokiej jakości bazy zewnętrzne, które
zawierają rekordy użytkowników aktywnych pod kątem dokonywania transakcji w sieci.
Retargetowane scenariusze kampanii ratują utracone konwersje jednocześnie podnosząc
sprzedaż online. Z usługi korzysta wiele ﬁrm z branży e-commerce, travel, ﬁnance czy
telecom, m.in. Orsay, 5.10.15 czy redcoon.
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8
Porównanie cold mailingu
z innymi metodami generowania leadów

Metod generowania leadów w branży B2B jest mnóstwo. Wymienię kilka z nich:

1. SEO
2. Adwords
3. Facebook Ads
4. Udzielanie się na branżowych grupach facebooka
5. Targi branżowe
6. Cold mailing
7. LinkedIn
8. LinkedIn Ads
9. Własna marka osobista
10. Content marketing - blog, video
Każda z tych metod ma pewne cechy charakterystyczne. W tym rozdziale na ruszt weźmiemy dwie
z nich: Adwords oraz Facebook Ads i porównamy ich cechy w kontekście cold mailingu.
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8.1
Adwords

W

2000 roku Google wpadło na genialny pomysł monetyzacji użytkowników swojej wyszukiwarki.

W obecnych czasach takie rozwiązanie może się wydawać oczywiste, ale gdy wyszukiwarka Google jeszcze
raczkowała, a prym na tym rynku wiodły Yahoo! i AltaVista, nikt nie miał dobrego pomysłu na zarabianie na
tego rodzaju produkcie. Dopiero wyświetlanie konkretnych reklam po wpisaniu wybranych słówh kluczowych
okazało się strzałem w dziesiątkę. Wcześniej, gdy ktoś wpisywał w wyszukiwarkę słowa kluczowe “mechanik
samochodowy” pojawiały mu się losowe reklamy. Gdy jednak dano reklamodawcom możliwość docierania do
osób, które dopiero zamierzają skorzystać z jakiejś usługi lub produktu, wszystko się zmieniło.
Niedługo minie 18 lat od czasu, gdy Adwords zostało po raz pierwszy użyte. W pierwszych dniach z tej
platformy korzystało 340 wybranych ﬁrm, po 7 latach ilość reklamodawców przekroczyła milion. W 2015 roku
z Adwords korzystało na całym świecie ponad 4 miliony ﬁrm (źródło: https://www.businessinsider.com/macquarie-research-facebook-google-and-twitter-number-of-advertisers-2015-2?IR=T). Tym sposobem
przechodzimy do pierwszej cechy:

A) Ogromna konkurencja
Znalezienie słowa kluczowego, które jest popularne, ma niskie stawki i przynosi dużo leadów graniczy
z cudem. Nie pomaga też w tym polityka Google, który rozdaje darmowe kupony do Adwords. Rozdawane są
one na potęgę, co powoduje podbijanie stawek. Działa to na podobnej zasadzie, jak inﬂacja w gospodarce.
Pojawienie się darmowego pieniądza powoduje wzrost cen - a w tym przypadku stawek za kliknięcie.
Odejdźmy jednak od kwestii polityki Google. Istotne jest to, że reklamując się na Adwords jesteś w tym samym
miejscu, co 95% Twojej konkurencji. Potencjalny klient prawdopodobnie zna ofertę konkurencji i jest z nimi
w kontakcie. Oznacza to, że musisz się mocno wyróżnić, aby klient wybrał Twoją ﬁrmę.
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B) Landing Page
Jedną z lepszych metod na wyróżnienie się jest przygotowanie dobrego landing page pod grupę słów
kluczowych, który zachęci potencjalnego klienta do skorzystania z naszej oferty. Nawet jeśli masz już taki
landing przygotowany pod SEO, na ogłaszanie sukcesu jest jeszcze za wcześnie. To, co sprawdza się
w przypadku ruchu organicznego, nie koniecznie musi się przekładać na dobre wyniki przy ruchu płatnym.
Landing page zrobiony pod Adwords powinien zawierać mniej treści i być bardziej precyzyjny. Wynika to
z tego, że w przypadku Adwords jesteśmy w stanie dokładniej określić potrzebę potencjalnego klienta,
ponieważ sami wybieramy słowa kluczowe, których wpisanie spowoduje, że dana strona będzie się pojawiała
w wyszukiwarce.

C) Ciągła optymalizacja
W zależności od tego, z jakiej perspektywy na to patrzymy, może być wadą, albo zaletą. W momencie, gdy
startujesz ze swoją pierwszą kampanią w Adwords, Twoje wyniki mogą nie być oszałamiające. Wraz z biegiem
czasu, ulepszaniem landing page i wykluczaniem niekonwertujących słów kluczowych, Twoje wyniki będą się
poprawiały. Zaletą jest więc tutaj to, że zawsze znajdzie się miejsce dla ﬁrmy, która skupia się na optymalizacji
kampanii. Wadą zaś to, że nie możemy spocząć na laurach i oczekiwać wiecznie dobrych rezultatów.

D) Konieczność przepalenie części budżetu
Nikt tak naprawdę nie wie, jakie słowa kluczowe będą idealne dla twojego biznesu. Wychodzi się z pewnych
założeń przy planowaniu kampanii, ale dopiero rzeczywistość je weryﬁkuje. Informacja dotycząca tego, co się
opłaca kosztuje. Innymi słowy, musimy przepalić część gotówki, żeby pozyskać wiedzę o działaniach
przynoszących najlepsze rezultaty.
Mimo wszystko, Adwords jest świetnym miejscem do reklamy dla biznesu B2B. Osobiście uważam, że żaden
poważny biznes nie może sobie pozwolić na rezygnację z tego kanału pozyskiwania leadów. Nie powinniśmy
się zastanawiać czy warto tam być, tylko jaki budżet przeznaczyć.
Na początku książki wspominałem o BANT. Jest to metoda stworzona przez IBM i stosowana przez
handlowców do podjęcia decyzji, czy dany lead ma potencjał sprzedażowy. Jeśli spełnia 3 z 4 kryteriów to
oznacza, że warto prowadzić zaawansowane rozmowy.

Budget – Jaki jest budżet potencjalnego klienta?
Authority – Czy dany prospekt jest osobą decyzyjną?
Need – Czy prospekt ma biznesową potrzebę?
Timeframe – Kiedy potencjalny klient będzie chciał skorzystać z danej usługi lub produktu?
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W InStream CRM naszym idealnym klientem są średnie i duże ﬁrmy. Nie ma co się jednak oszukiwać, że
większośc leadów wpadających z Adwords to freelancerzy i małe ﬁrmy. Wynika to z prostej statystyki: tych
mniejszych jest więcej. Gdyby to teraz przełożyć na wspomnianą teorię wyżej, wyglądałoby to tak:
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T

Lead wpadający z Adwords to najczęściej właściwa osoba decyzyjna (Authority), która ma problem do
rozwiązania i jest go świadoma (Need), często też jest już gotowa, aby ten problem rozwiązać
(Timeframe). Jednak tylko jeden na kilkanaście z nich spełnia jeszcze kryterium budżetu, co pozwala
wpasować się w proﬁl idealnego klienta. W Adwords za potencjalnego klienta z kryterium budżetu
zapłacisz tyle samo, co za leada niespełniającego tego kryterium. Nie masz możliwości zweryﬁkowania
tego, zanim nie zapłacisz za kliknięcie.
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8.2
Facebook

A

fera z początku roku 2018 związana z Facebookiem i Cambridge Analytica pokazała jak wiele informacji

zbiera o nas platforma Marka Zuckerberga. Z perspektywy ﬁrmy, która chce reklamować swój produkt to
bardzo dobra wiadomość. Najwyraźniej rynek wyszedł z podobnego założenia, bo akcje Facebook Inc. rosną
nieprzerwanie od dłuższego czasu i nawet “mały” kryzys zdaje się temu nie przeciwdziałać.

Wskazuje to na to, że Facebook Ads nadal będzie jednym z głównym narzędzi w pracy marketingowca.
Osobiście jestem wielkim fanem Facebook Ads. Nie ma innej platformy na świecie, która pozwoliłaby na
precyzyjne traﬁenie z reklamą do 60-letniej fanki Iron Maiden w Warszawie albo jak w artykule Dawida Dudka
(http://jakrobicmarketing.pl/jak-znalezc-zadluzonego-wlasciciela-mieszkania-ktory-chce-je-sprzedac-mozliwosci-ultraprecyzyjnego-targetowania-reklamy-na-facebook/)
na znalezienie zadłużonego właściciela mieszkania, który chce je sprzedać. Opcji targetowania jest dużo,
jednak mają one jedną wspólną cechę.
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A) Targetowanie dotyczy cech osobowych
Możemy wybierać z takich cech jak demograﬁa (wiek, płeć, edukacja, stanowisko w pracy), lokalizacja,
zainteresowania oraz zachowania. Jest więc możliwość skierowania reklamy do wszystkich CTO ze Szwecji
(przy założeniu, że podali taką informację o stanowisku na Facebooku), ale nie zawęzimy reklamy do kryteriów
związanych z cechami ﬁrmy. Jeśli mamy produkt skierowany do banków zatrudniających powyżej 1000 osób
a osobą decyzyjną jest dyrektor ﬁnansowy, to takich osób w kraju jak Polska będzie pewnie około 70-100. Nie
ma opcji żeby zawęzić kampanię tylko do tych konkretnych ludzi. Zasięg reklamy będzie prawdopodobnie
wynosić kilka tysięcy (obejmie wszystkich dyrektorów ﬁnansowych niezależnie od rodzaju działalności),
a koszty będą rosły bez przynoszenia zadowalających efektów.

B) To wciąż źródło taniego ruchu
Pomimo tego, że z Facebook Ads korzysta ogromna ilość konkurencyjnych ﬁrm to w porównaniu do Adwords
stawki za wygenerowanie wartościowego leada zazwyczaj są niższe. Taka sytuacja pewnie nie potrwa długo,
rynek uczy się i prawdopodobnie te stawki będą niedługo wyrównane.

C) Facebook pozwala tobie budować markę
To jest moim zdaniem największa zaleta tworzenia reklam na facebooku. Możesz zastosować różny format
komunikatu. Może to być zdjęcie, video czy zwykły tekst. Z pozoru drobnostka ale dzięki temu możesz
dostosować najlepszy format do komunikatu który chcesz przekazać. Masz szansę wywołać w odbiorcy
emocje, które są fundamentalnym krokiem przy budowaniu marki.
Gdybym miał zastosować podobny schemat i opisać za pomocą metody kwaliﬁkacji opisanej w poprzednim
podpunkcie przeciętnego leada wygenerowanego z Facebook Ads to wyglądałoby to tak:
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Przy czym potrzeba nie jest tak silna jak w przypadku Adwords. Facebook jest idealnym miejscem, aby klienta
uświadomić o istnieniu problemu i wywołać potrzebę. Rolą mediów społecznościowych w marketingu B2B nie
jest twarde generowanie sprzedaży. Facebook jest świetnym miejscem do prowadzenia komunikacji z swoimi
potencjalnymi klientami.Więcej na ten temat napisałem w artykulę Marketing B2B – nie taki straszny jak go
malują (https://growthlab.pl/marketing-b2b-taki-straszny-go-maluja/) na blogu Growthlab. Zachęcam do
lektury.
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8.3
Cold mailing

J

ak w kontekście poprzednich metod pozyskiwania leadów B2B sprawdza się cold mailing?

Pamiętasz przykład ﬁrm jakich szukaliśmy na początku tego ebooka? Jeśli dobrze przygotujesz bazę
prospektów, możesz z komunikatem traﬁć bezpośrednio do osoby decyzyjnej w ﬁrmie którą stać na Twój
produkt. Pozwala to zaoszczędzić mnóstwo czasu na późniejszych rozmowach i odbywać tylko takie spotkania
z klientami, które mają największy potencjał na domknięcie sprzedaży. Jakie cechy wyróżniają cold mailing
w stosunku do Facebook Ads i Google Adwords? Przyjrzyjmy się dokładniej kilku z nich:

A) Nie zbudujesz brandu
Cold mailing nie jest narzędziem do budowania wizerunku marki. Swój komunikat wysyłamy tylko do wąskiej
grupy osób. W takiej wiadomości nie ma miejsca na ﬁlm video prezentujący działania ﬁrmy. Nie ma tam też
miejsca na wklejenie swoich ciekawych artykułów z bloga. Jasne, cold mailing zawiera komunikat, który
w zamyśle ma być postrzegany jako bardzo profesjonalny. Jednak nie może porównywać tego do możliwości
jakie daje Facebook Ads w zakresie budowania świadomości i wizerunku marki.

B) Rolę edukacyjną pełni handlowiec
W czasach, gdy Internet nie był jeszcze tak popularny, rolę Marketingowca B2B pełnili dobrze przeszkoleni
handlowcy. Jednym z zadań sprzedawcy była szeroko pojęta edukacja klienta. Handlowiec musiał uświadomić
klienta o jego problemie i przedstawić najlepsze rozwiązania. Dopiero wtedy rozpoczynał się proces
sprzedaży. Rozmowa z klientem pozyskanym przez cold maila często przypomina tamte czasy. Osoba, która
odpowiada na takiego maila raczej nie ma czasu na robienie wielkiego researchu dotyczącego nadawcy.
Oczekuje, że w dalszych rozmowach wszystkiego się dowie. Handlowiec musi wykazać się zrozumieniem
potrzeb klienta i dopasowaniem odpowiedniego produktu, aby taką potrzebę zaspokoić.

C) Przewidywalny proces sprzedaży
W starym modelu sprzedażowym handlowiec musiał sam sobie zapewnić leady, obdzwonić wszystkie
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i domknąć sprzedaż. Taki model działa tylko na krótką metę. W kolejnym miesiącu handlowiec wciąż będzie
miał klientów z poprzedniego cyklu, a jednocześnie będzie musiał szukać nowych leadów. Wydzielając
pre-sales’a który przejmie zadanie szukania prospectów, pozwalasz zespołowi na budowanie specjalizacji
w konkretnych zadaniach. Tak zbudowany proces pozwala na doprowadzenie do sytuacji w której handlowiec
otrzymuje stałą ilość prospektów każdego miesiąca i jego zadaniem jest podniesienie konwersji ze sprzedaży.
Cold mailing jest idealną metodą, by taki proces zbudować.

D) Otrzymujesz feedback
Dla startupów lub ﬁrm wdrażających na rynek nowy produkt wartością równie dużą jak sprzedaż jest
informacją zwrotna od osoby niezainteresowanej. Inwestując zasoby w reklamy facebooka lub Adwords
możesz zbudować najlepszy landing i napisać najlepsze copy, a mimo to może się okazać, że nie będzie
żadnych zainteresowanych osób. Skąd będziesz wiedzieć dlaczego? Cold mailing jest tutaj wybawieniem. Masz
w końcu bezpośredni kontakt z osobą, która powiedziała, że nie jest zainteresowana. Możesz dowiedzieć się
dlaczego.

E) Niski koszt pozyskania idealnego leada
Koszt pozyskania leada z kampanii cold mailingowej może być nieporównywalnie niższy niż w przypadku
innych metod. Wyobraź sobie, że musiałbyś traﬁć za pomocą reklam Facebooka lub Adwords do osób
decyzyjnych z ﬁrm w Szwecji o określonym obrocie i zysku. Przy bardzo dużej dawce szczęścia 1 lead na 10
spełniałby wymagane kryteria. Oznacza to, że płacąc za jednego leada na Facebooku 50 PLN, musisz wydać
500 PLN aby traﬁć na ten idealny. Dodatkowo, należy doliczyć czas handlowca, który poświęcił na obsługę 9
leadów nie spełniających ustalonych kryteriów. Dobrze przygotowana baza i profesjonalnie poprowadzona
kampania cold mailingowa może być bezkonkurencyjną metodą generowania leadów.
Ponownie upraszczając, możemy przedstawić jakie kryteria spełnia przeciętny lead pozyskany metodą cold
mailingu
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Uogólniając można powiedzieć, że taki lead ma następujące cechy:

• prawdopodobnie stać go na Twoje rozwiązanie
• wykazuje on zainteresowanie podjęciem współpracy w najbliższym czasie
• jest to osoba decyzyjna
Podsumowując, istnieje ogromna ilość metod pozyskiwania leadów. Każda ma swoje wady i zalety. Tylko
odpowiednia

dywersyﬁkacja

źródeł

pozyskiwania

leadów

może

zapewnić

Twojej

ﬁrmie

zdrowe

funkcjonowanie. Skupiasz się w swoich działaniach na SEO i Adwords? Świetnie - spróbuj teraz cold mailingu.
Korzystasz już z cold mailingu? Warto wypróbować też inne metody. Będziesz spać spokojniej.
Jaką metodę generowania leadów najlepiej wybrać do Twojej ﬁrmy? Myślę, że to świetny temat na kolejnego,
nie mniej obszernego ebooka.
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Zakończenie

C

old mail nie jest sam w sobie cudownym środkiem sprawiającym, że z nieba spadają leady. To tylko

narzędzie do przekazania klarownego komunikatu w profesjonalnej formie. Dużą rolę w całym procesie ma
dobranie odpowiednich ﬁrm i osób decyzyjnych. Nieocenioną rolę w tym procesie odgrywa zdolny do
inteligentnej weryﬁkacji danych człowiek.
Jeśli próbowałeś już wcześniej cold mailingu i nie byłeś zadowolony z uzyskanych efektów - niezależnie, czy
robiłeś to sam czy przez zewnętrzną agencję -polecam szczerze odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wybrany
target i sposób przygotowania bazy był idealny.
Jest ogromna ilość czynników wpływających na sukces kampanii cold mailingowej. Na wszystkie z nich
powinniśmy zwracać dużą uwagę. Jednak to właśnie baza powinna być naszym oczkiem w głowie. W końcu to
od niej zależy, do kogo będziemy pisali.
Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego ebooka będziesz potraﬁć od podstaw określić swój target, a następnie
sprawnie znaleźć określone ﬁrmy i osoby decyzyjne. Odpowiednio zbudowany proces pozwoli Twojej ﬁrmie
wchodzić na nowe zagraniczne rynki i wdrażać nowe produkty. Cold mailing możesz traktować na równi
z innymi metodami generowania leadów, takimi jak Adwords, Facebook czy branżowe targi.
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