
 AZ E-DM SZEREPE A KOMMUNIKÁCIÓBAN 

Hogyan használjuk, hogyan optimalizáljuk? 



A legjobb ár-érték arányú marketingeszköz  

performancia tekintetében 

Forrás: TGI.NET 2015/1-4, Bázis: TGI.NET bázis 

 AZ E-DM KOMMUNIKÁCIÓ ELŐNYEI 

Magas konverzió 
érhető el 

 

Az e-dm hosszabb élettartamú,  
mint egy banner, valamint  visszakereshető  

az e-mail fiókban 

Az internetezők 71%-át elérhetjük 
e-dm kommunikáción keresztül 

 

71% 



A MEGBÍZÓ: különleges receptekhez szükséges 

hozzávalókat válogatnak, csomagolnak össze és 

szállítanak ki a vevőik számára 

A CÉL: új potenciális budapesti vásárlók elérése 

 ESETTANULMÁNY 

     Kitchenbox 



A KREATÍV 

     Mire figyelünk a tervezésnél? 



GONDOLKODJ MOBILBAN! 

     Az e-dm megjelenése mobilon 

PC:  

455 ezer látogató* 

Mobil:  

99 ezer látogató* 

App:  

322 ezer letöltés** 

*Forrás: Gemius-DKT, 2016. szeptember,15+ belföldi közönség 

**Forrás: iTunes, Google Play 2016. szeptember 

 



A SUBJECT LINE 

    35-40 karakterből is legyen érthető 



A SUBJECT LINE 

     Tesztelés Startlapon 

Bevásárolunk, házhoz 

visszük, te megfőzöd! 

 

Te is lehetsz chef,  

főzz dobozainkból! 

 

Főzz dobozainkból  

különleges ételeket! 



A SUBJECT LINE 

Főzz dobozainkból különleges ételeket! 

Most 30% kedvezménnyel! 

  



1 831 147 regisztrált felhasználó 

A citroDB egy organikusan felépült adatbázis, 

amelybe a felhasználók  e-mail szolgáltatás 

igénybevétele céljából regisztráltak be 

 CITROMAIL E-DM 

#1 Mindig a legfrissebb üzenetként jelenik meg 

a Citromail e-dm a felhasználó számára és sosem 

kerül spam mappába 

Kiváló célzási lehetőség  

mindenkinek tudjuk a korát 

A Citromail felhasználók elérése e-dm levélen keresztül 

Forrás: citroDB  2016.10.17 



Javasolt a kor szerinti, valamint a lojális felhasználókra való szűrés     

alkalmazása 

Példák a célzási lehetőségekre 

 CITROMAIL E-DM 

834 436 férfi 

érhető el 

696 367 nő 

érhető el 
234 108 

budapesti érhető el  

Nem szerint Geolokáció szerint 

Tipp 

*lojális felhasználók= a felhasználók legaktívabb 25%-a 

(Forrás: citroDB 2016.10.17.) 

Kor szerint 

366 285 

18+ lojális felhasználó 

érhető el 



 SEGMENT AD 

   További e-dm lehetőségek a Citromail világából kilépve egy tágabb univerzumba 

   731 670 felhasználó 

E-commerce alapokon épített lista, 

ami kiváló online értékesítés vagy egyéb akció 

generálására is 

A/B tesztelési lehetőség: 

2 kreatív vagy tárgymező tesztelése 

Ingyenes perszonalizáció 

név szerinti megszólítás a tárgymezőben és az e-dm levélben is 

Forrás: Segment Ad adatbázis  2016.10.17 

A/B 



 SEGMENT AD 

     Példák a célzási lehetőségekre 

Javasolt a kor szerinti és a geolokáció alapú szűrő alkalmazása. Tipp 

447 000 férfi 

érhető el 

257 000 nő 

érhető el 
105 000 

budapesti érhető el  

Nem szerint Geolokáció szerint Kor szerint 

Kor szerint 

325 441 felhasználó  

elérhető  

Forrás: Segment Ad adatbázis  2016.10.17 



A MEGBÍZÓ: különleges receptekhez szükséges 

hozzávalókat válogatnak, csomagolnak össze és 

szállítanak ki a vevőik számára 

A CÉL: új potenciális budapesti vásárlók elérése 

SZŰRŐ: budapesti felhasználók, +perszonalizáció 

ESETTANULMÁNY 

     Kitchenbox - SegmentAD 



101 605 címzett 

ESETTANULMÁNY 

     Kitchenbox Eredmények 

8 043 megnyitás 

1 175 átkattintás 



ESETTANULMÁNY 

     Kitchenbox e-dm vs. banner 

< 
6-szoros konverzió** 

*listaáron 

**a promóció banner kampányához képest 

E-dm Banner 
518 Ft/CT* 450 Ft/CT* 



ESETTANULMÁNY 

     Elittárs 

A MEGBÍZÓ: társkereső oldal 

A CÉL: személyiségteszt kitöltése 

 

SZŰRŐK: 30+, férfi célzás és perszonalizáció 



ESETTANULMÁNY 

  Elittárs A/B teszt férfiak esetében 

Megnyitási arány 

A 

B 

{username}, randizz hozzád illő nőkkel! ♥ 

{username}, a hozzád illő, művelt nő rád vár! ♥ 

11,1% 

15,1% 



 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! 


