Zapraszamy na indywidualne

realizowane zdalnie przez Internet

Szkolimy przez
TeamViewer

Bezpieczne połączenie

Kontakt:
szkolenia@anomail.pl
(22) 203 56 66, (32) 441 60 14

www.AnoMail.pl

Praktyczna wiedza przekazana w przyjazny sposób
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Szkolenie odbywa się poprzez Internet za pośrednictwem
specjalnego oprogramowania do e-learningu

Prowadzone jest tak jakby nasz trener przyjechał do
Państwa firmy i siedział razem z Wami przy komputerze
lub szkolił równocześnie kilku pracowników odpowiedzialnych za e-mailing w Państwa firmie (maks. 4 osoby)
Konsultant widzi pulpit kursanta, może prowadzić z
nim rozmowę głosową, wideo, czat, przesyłać pliki itp.,
dzięki temu nauka jest łatwa i efektywna
Tematyka szkolenia dopasowana jest do indywidualnych
potrzeb klienta czyli nie jest to szablonowe szkolenie
Szkolenie obejmuje wszelkie kwestie dot. obsługi programu AnoMail oraz dodatkowe zagadnienia związane
z realizacją masowych wysyłek e-mail
Uczymy w jaki sposób legalnie zbierać adresy, jak zarządzać listą e-mailingową, jak tworzyć skuteczną treść
zapytań, ofert itp. oraz w jaki sposób zoptymalizować cały
proces wysyłek aby osiągnęli Państwo zamierzone efekty
Ponadto udzielamy porad jak zwiększyć skuteczność
e-mailingów oraz jak omijać filtry antyspamowe
Aby wziąć udział w szkoleniu nie jest wymagana żadna
wiedza informatyczna wystarczy chęć i dostęp do Internetu

Indywidualne szkolenia dla firm
www.AnoMail.pl/szkolenia
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Nauka w miejscu pracy w dogodnym terminie

Kursant #1

Kursant #2

Trener AnoMail
•

•

•

Kursant uruchamia w swoim komputerze specjalny
program TeamViewer QS do zdalnych szkoleń
Trener łączy się z komputerami kursantów i widzi
ich ekrany oraz może sterować myszką lub klawiaturą
Uczestnicy szkolenia słyszą i widzą trenera przez co
szkolenie online jest tak samo efektywne jak tradycyjne
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Przegląd możliwości oraz omówienie najważniejszych funkcji
programu niezbędnych w pracy każdego e-marketera
Konfiguracja programu oraz praca z wieloma tożsamościami
nadawcy i odbiorcy, samodzielnie lub w grupie
Import adresów e-mail do programu AnMail z Word, Excel,
CSV, WWW, Outlook itp., segmentacja klientów oraz
porządkowanie i higiena bazy adresowej
Zasady pracy grupowej oraz obsługa wspólnej bazy
adresów zastrzeżonych i historii wysyłek w firmie
Edycja treści listu w formatach tekstowym oraz graficznym
w AnoMail i zewnętrznym edytorze treści WYSIWYG
Zasady dotyczące tworzenia i struktury skutecznych
wiadomości e-mail, praca z tekstem i obrazkami
Filtry antyspamowe, zasady ich działania oraz porady,
jak pisać listy aby nie trafić do spamu
Omówienie analizatorów antyspamowych, podglądy kreacji
e-mail oraz rzeczywiste testy antyspamowe Google i Microsoft
Praca z modułem subskrypcji wraz z automatyczną obsługą
rezygnacji i zapytań o zgodę na przesłanie oferty
Zapytania ofertowe (mail akwizycyjny), autoresponder
i obsługa zwrotów korespondencji (miękkie i twarde zwroty)
Badanie skuteczności wysyłek a w tym testy A/B kreacji
oraz linki śledzące zintegrowane z Google Analytics
Omówienie kwestii prawnych wynikających z ust. o ochronie
danych osobowych (RODO) i świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz nowelizacją ust. o prawie telekomunikacyjnym
Wybrane zagadnienia e-mail marketingu czyli spora dawka
praktycznej wiedzy m.in. jak wysyłać oferty zgodnie z prawem
oraz co zrobić aby zwiększyć skuteczność e-mailingów

Tematyka może być dopasowana
do specyfiki i potrzeb Państwa firmy
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Zapraszamy do kontaktu
AnoMail SOFTWARE dr Przemysław Rusiecki
ul. Plac Osiedlowy 2/1, 41-506 Chorzów, NIP 644-285-89-58
tel. (32) 441 60 14, (22) 203 56 66
e-mail: biuro@anomail.pl
Rachunek bankowy:
mBANK: 18 1140 2004 0000 3102 8008 1282

www.AnoMail.pl
5

