
ЕФЕКТИВНО ОСНОВНО ПОСЛАНИЕ
Ядрото на имейлшот представя просто 
предлагания курс, създава усещане за 

спешност и натиск, като посочва напълно 
резервираните дати и след това предоставя 

връзки към допълнителна информация и 
страницата за кандидатстване.

ПРАВЕНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО ЛИЧНО
Започва с просто съобщение, установяващо 
приятелска връзка, последвано от въведение 
към основното съобщение, сякаш току-що сте 

говорили за него по-рано.
Пощата завършва с личен поздрав и първото 

име на подателя.

ПРИМЕР ЗА ТОВА КАК ДА ПОВИШИТЕ 
ИНТЕРЕСА НА КЛИЕНТИТЕ ЧРЕЗ 

MAILSHOTS
Този пример е от Ръсел Станард, базиран в Обединеното кралство обучител на 
учители, насърчаващ използването на цифрови инструменти. Неговият подход 

е да покаже потенциала на дигиталните инструменти за обучение чрез 
практически примери и практически онлайн и присъствени семинари за

преподаватели. 

"Проектът "MAP" е съфинансиран от програмата "Еразъм+" на Европейския съюз. Съдържанието на този документ е отговорност
единствено на консорциума по проекта и нито Европейската комисия, нито Испанската служба за интернационализация на

образованието (SEPIE) носят отговорност за използването на съдържащата се в него информация."



В тази поща авторът представя своя курсов продукт като 
приятелска препоръка, потвърдена от колега. Това 
съобщение трябва да е вярно и да не се представя като 
подвеждащо доказателство за качество.

Забележете усещането за неотложност и масов интерес, 
създадени чрез представяне и на напълно резервираните 
дати. Умно е да изпращате и подсъзнателни съобщения, но 
само ако целта им е честна и в интерес на клиента, както и 
на доставчика на курса.

Както в началото, важно е да работите върху личната връзка
с читателя, като завършите имейла си с личен поздрав.
Може да изглежда просто, но създава усещане за лоялност и
внимание към читателя. 

Център на мейла: Кратко, ясно структурирано представяне 
на курса, обучителите, датите и начините за записване. 
IВажно е тази част да бъде кратка и ясна, тъй като това е 
първата точка, която разглеждащото око ще вземе предвид.

Mailshots са адресирани до съществуващи абонати и следват 
строги правила на GDPR. Тяхната употреба трябва да бъде
ефективна и да се поддържа на приемлива честота, като се 
избягва „свръхсилно присъствие“.

Потърсете онлайн повече 
информация относно пощата 

или посетете директно:
Sendinblue (www.sendinblue.com) 

Mailjet (www.mailjet.com)
Mailchimp (mailchimp.com)

MailerLite (www.mailerlite.com) 
Benchmark (www.benchmarkemail.com) 

Omnisend (www.omnisend.com)
Sender (www.sender.net)

"Проектът "MAP" е съфинансиран от програмата "Еразъм+" на Европейския съюз. Съдържанието на този документ е отговорност
единствено на консорциума по проекта и нито Европейската комисия, нито Испанската служба за интернационализация на

образованието (SEPIE) носят отговорност за използването на съдържащата се в него информация."


