
 

 

 

 

         

 
ŚWIĘTA– IDEALNA OKAZJA NA ZWIĘKSZENIE CTR-u 

O 75% I BUDOWANIE RELACJI Z KLIENTAMI 

 
CASE STUDY 

 
STRATEGIA  •  KREACJA  •  WYNIKI 

 

 

 

Chcesz opublikować poniższe case study w swoich materiałach, 
na stronie WWW, w prezentacji?  

Chcesz pokazać go komuś, kto może być zainteresowany obsługą e-mail marketingową? 

Skontaktuj się z nami, pisząc na kontakt@animails.pl  
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O Kliencie: 

Morele.net jest największym polskim sklepem internetowym oferującym elektronikę 

użytkową. Komunikacja e-mail marketingowa jest jednym z najważniejszych kanałów 

komunikacji z klientami i użytkownikami sklepu. W prowadzonych regularnie wysyłkach 

główny nacisk kładziony jest na jak najdokładniejsze i profesjonalne opisywanie oferty.  

Święta stały się dla nas momentem, w którym możemy popuścić wodze kreatywności :) 

 

Strategia: 

Święta i okazje to doskonały moment, w którym każda marka może odejść od przyjętej 

strategii komunikacji z klientami i pokazać się z innej - zabawnej, troskliwej lub pomysłowej 

strony.  

Taką strategię przyjęliśmy i z sukcesami egzekwujemy w sklepie Morele.net. Specjalne 

okazje stały się dla nas momentem, w którym przestajemy mówić profesjonalnym, 

technicznym językiem, a zamiast tego w lekki i partnerski sposób kreujemy potrzeby.  

Każde święto - nawet tak niszowe, jak „Światowy Dzień Capslocka” - stało się dla nas okazją 

do tego, żeby zaskoczyć klientów zarówno ciekawą, pomysłową kreacją, jak i 

wyprzedażową ofertą.  

Obserwujemy, że tak prowadzona komunikacja stała się także inspiracją dla innych sklepów 

internetowych, które czasem wprost czerpią z naszych pomysłów (patrz kreacja z okazji 

tłustego czwartku). 

  



Kreacja: 

Do każdego mailingu „specjalnego” opracowujemy dedykowaną grafikę oraz unikalne 

teksty. Obserwując wyniki kolejnych kampanii przekonywaliśmy się coraz bardziej do 

takiej formuły mailingów.  

Przyglądając się kolejno powstającym kreacjom można zauważyć, jak stawały się coraz 

bardziej odważne, a komunikacja swobodniejsza. 

Nasze kreacje znajdziesz na kolejnych stronach >> 

  



Dzień Babci i Dziadka 

 

  



Tłusty Czwartek 

 

  



Walentynki 

     

  



Dzień Kobiet 

         



Wielkanoc 

     

 

  



Wyniki: 

Mailing świąteczne, przy zbliżonym do regularnych kampanii wskaźniku Open Rate 

generują zazwyczaj średnio o 75% wyższy wskaźnik CTR. Wynika to oczywiście 

bezpośrednio z naszej odpowiedzi na potrzeby klientów i bezpośrednio przekłada się na 

sprzedaż z kanału mailingowego. Dla części klientów jesteśmy inspiracją, dla innych 

przypomnieniem o święcie, jeszcze innym kreujemy potrzebę dzięki przemyślanym, 

sprzedażowym tekstom, pisanym językiem korzyści. 

 

Automatyzacja: 

Rozpoczynając współpracę z Morele.net przygotowaliśmy cykl zautomatyzowanej 

komunikacji powitalnej, której szablon w dni świąteczne pobierany jest automatycznie z 

serwera. Dzięki temu odbiorcy, którzy zapisują się danego dnia na newsletter (np: szukając 

dla kogoś prezentu) od razu dostają gotowe propozycje, promocje i zniżki. 

 

Pełna obsługa: 

E-mail marketing w Morele.net to także okazja dla nas, aby wykazać się na polu lead 

generation, marketing automation, analityki bazy klientów, segmentacji i personalizacji. Te 

wszystkie elementy składają się na obsługę „full service” i udaną współpracę miedzy 

naszymi firmami. 


