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E-pasta mārketings ir tikai rīks.		
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Tas ir visefektīvākais digitālā 

mārketinga un pārdošanas rīks.  
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Precīzāk – 1:43 EUR atdeve.  
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Bet... Tas ir vienkārši instruments  

nevis burvju nūjiņa. 
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Rezultāti būs, ja to izmantos pareizi,  

un ar pareizi es domāju gudri.
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E-pasta mārketings nav SPAMs... 



Tas ir kā…

&

jebkuram biznesam
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Tas veicina attiecību veidošanos, 

pārdošanu un klientu lojalitāti brendam. 



Mēs palīdzam uzņēmumiem 

augt un stāstīt savus stāstus 
e-pastā 



Jānis Rozenblats 
CEO 



Kā e-pasts var kļūt par visefektīvāko 
mārketinga un pārdošanas rīku 
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Personalizēti un relevanti e-pasti sniedz

18x lielāku atdevi kā masveida kampaņas.
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– Avots: Jupiter Research 
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3 priekšnosacījumi 
veiksmīgam e-pasta mārketingam



Valdis... (b2B tips) 
Ilgi	domā,	bet	ir	partneris	uz	mūžu	
Ilgāks konversiju un lēmuma 
pieņemšanas process, bet garāks 
dzīves cikls un lielāka brenda lojalitāte.

Nosvērts,	sajūtas	nav	noteicošās	
darījums retāk ir impulsa pirkums – 
viņš vēlas rast uzticību, stabilitātes 
sajūtu, ievākt atsauces par brendu.

Pacie>gs,	bet	prasīgs	
Pacietībai ir savs mērs, neapmierinātība 
reti rodas e-pasta vēstules dēļ, bet gan 
apkalpošanas vai produkta dēļ.

Vajag	vairāk	auklēBes	
Vairākas tikšanās, vairāki e-pasti, prototipi, 
dzīves piemēri un konsultācijas. Valdim ir 
svarīgi viņa intereses, nevis TAVAS!



Credit: Confession of a Shopaholic

Anna... (b2C tips) 
Ātri	pieņem	lēmumu,	ātri	aizmirst	
Ātrs konversijas process, īss dzīves cikls 
un maza brenda lojalitāte.

Nenosvērta,	sajūtas	nosaka	visu	
Darījums ir impulsa pirkums – viņa 
vēlas rast ātru baudu un gandarījumu.

Nepacie>ga	un	prasīga	
Grib visu un uzreiz, neapmierinātība 
reti rodas e-pasta vēstules dēļ, bet gan 
produkta dēļ.

Vajag	MAZ	auklēBes	
Apskatijās, iepatikās, iegādājās. Annai ir 
svarīgas viņas intereses, nevis TAVAS!
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Klienta dzīves cikls 

un e-pasta mārketings

Uzzin 

Iepatīkas 
Nopērk 

Sniedz atsauces 

Aiziet 



Mērķi katrā dzīves cikla posmā
un pareizs saturs, pareizajā brīdī.
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Uzzin 

Iepatīkas 

Nopērk 

Sniedz atsauces 

Aiziet 
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Uz uzvedību bāzēta  
e-pasta mārketinga 

automatizācija 

Sūtam pielāgotus ziņojumus balstītus uz klienta datiem

“if that, then this” sērijas būvēšana 
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E-pasta mārketinga automatizācijas  
pamata stratēģija

Sagaidi	 Izglīto	 Konvertē	 IegūsB	
atsauces	

Uzlabo	
&	mērogo	



Pirmais solis: e-pastu datubāzes ievākšana

ar piekrišanu

•  Aptaujas veikalā
•  Aizpildot lojalitātes reģistrācijas formu

•  Kontaktu formas mājas lapā 

•  Sociāli tīkli

•  Konkursi

•  Kontekstuāli pop-up un exit intent logi 

mājas lapā



B2B & B2C 
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3 forši rīki e-pastu ievākšanas formām 

…
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Proaktīvā jeb pop-up forma palielina 

parakstīšanos par 200-300% 
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Tā ir iespēja papildus konvertēt 3-5% no mājas lapas apmeklētājiem 

Avots: DMA, UK 



Pirmais kontakts:

sniedz vērtību



       Sagaidīšanas e-pasts



Izglīto un

radi uzticību



Personīgais onboardings (automatizēti)



Pamestais grozs



Iesaki, dalies 

un pelni

neuzkrītoši

informatīvi

iedrošinoši



Palūdz atsauci
un palielini lojalitāti



Pēdējā iespēja:

atgūsti klientu



Re-aktivizē atgādinot  

par galvenajiem ieguvumiem
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Tev ir jādomā loģiski…



Rise & Tell    Raksti mums uz success@mailigen.com lai saņemtu 3 sagataves! 

Noslēpumainā recepte: e-pastu sērijas sagataves 

Sagaidīšanas sērija Izglītošanas sērija Atgūšanas sērija 
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Uzzin 

Iepatīkas 

Nopērk 

Sniedz atsauces 

Aiziet 
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Plānojot nākošo e-pasta kampaņu vai  
automatizāciju izmanto “5K” čeklisti: 

 

- Kam? (Kas ir auditorija, kāds ir segments) 

- Kāpēc? (Kāpēc es sūtu šo e-pastu) 

- Ko? (Ko es gribu pateikt un, lai saņēmējs izdara) 

- Kad? (Kurā dzīves cikla posmā atrodas e-pasta saņēmējs) 

- Kur? (Kur atrodoties un uz kādas ierīces šo e-pastu lasīs mani saņēmēji) 
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Trāpi emocionālajai stīgai

Tikai tie klienti, kas jūs ciena un mīl pirks 

no jums atkal, un atkal!



Audz & Stāsti  ar 
Piesakies uz DEMO jau šodien 

raksti uz: janis@mailigen.com


