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INTRODUCCIÓ
1. L'e-mail màrqueting dins l'estratègia de Màrqueting Online
Abans de res, què és l'e-mail màrqueting?
És l'ús d'Internet per publicitar i vendre productes i serveis. S'inclou des de la
publicitat per clic (CPC), els avisos a les pàgines web (BÀNERS), els enviaments
de correus massius (MAILING) i el màrqueting en cercadors (SEO)
En els enviaments massius de correus (MAILING) és on ens centrarem en aquest
curs. Els nostres enviaments poden incloure la gestió de continguts, les relacions
públiques, el servei a el client i les vendes.
Aquesta forma de comunicar-se amb el client s'ha tornat més popular en la
mesura que les persones tenen més fàcil l'accés a Internet. Més d'un terç dels
consumidors que tenen accés a Internet a casa afirmen haver utilitzat Internet
com a mitjà per realitzar les seves compres.
Les 4 F s de el Màrqueting Online són:
• Flux: És l'estat mental en què entra un usuari d'Internet a submergir-se en un
web que li ofereix una experiència plena d'interactivitat i valor afegit.
• Funcionalitat: Si el client ha entrat en estat de flux, pot ser captat, però perquè
la relació no es trenqui, cal dotar l'activitat online de funcionalitat, és a dir,
construir pàgines atractives, amb navegació clara i útil per l'usuari.
• Feedback: La relació s'ha començat a construir. L'usuari està en estat de flux i
a més no s'exaspera en la seva activitat de navegació. Internet ens dóna
l'oportunitat de preguntar a el client / visitant que és el que li agrada i vol tenir
en la seva activitat online.
• Fidelització: Hem preparat el web amb els nostres continguts / productes /
serveis adaptats als gustos de client. Així podrem crear una relació duradora i
permanent, de manera que s'estableixi un seguiment de la satisfacció de
necessitats.
Seguint aquests 4 passos el client és molt possible que realitzi una compra o
visiti la nostra web de forma contínua en el temps. Però el mercat és molt extens
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i ampli, així que per provocar que torni a visitar el nostre lloc li hem demanat la
seva adreça de correu electrònic.
Algunes formes per aconseguir correus electrònics qualificats. És a dir,
interessats en el nostre negoci.
1. Simplement pregunta: Si un client visita la nostra botiga online, preguntali si vol registrar-se. Digues que tens un excel·lent butlletí amb informació
molt útil, descomptes, ofertes especials, novetats. En la majoria dels casos
completarà el formulari.
2. Posa un formulari a la teva web: És una forma molt senzilla i passiva de
sol·licitar emails. El més recomanable és que aquest formulari pugui
localitzar-se en totes les pàgines webs, per si algú arriba a la nostra web
no directament per la pàgina principal.
3. En el teu material imprès: Deixa un espai perquè te'ls tornin completats.
Després has d'incloure'ls en la teva base de dades de forma manual.
4. Ofereix alguna cosa a canvi: Això pots combinar-lo amb el punt anterior.
Pot ser alguna cosa així com: "Registra't al nostre web i participa de
sortejos setmanals"
"Registra't en el nostre butlletí setmanal per a un curs exclusiu sobre xxxxyyyy"
5. Posa un link a la signatura dels teus emails: Cada dia enviem correus,
segurament relacionats amb la nostra activitat, per què no convertir-los en
seguidors de la nostra web.
A Facebook o Twitter: Podem incloure un formulari a la nostra pàgina de fans,
utilitzant un formulari en HTML, o fent un post recordant que poden registrar-se.
CONSELLS PER A UNA BONA CAMPANYA DE EMAIL MÀRQUETING
L'èxit d'una campanya d'email màrqueting depèn de molts factors. Alguns
aspectes són bàsics i cal tenir-los sempre en compte per optimitzar els resultats:
La base de dades
És fonamental tenir-la actualitzada, depurada i segmentada en funció de
diferents variables per dirigir-nos als subscriptors adequats. No a tots els
destinataris els interessen els mateixos productes o serveis i és possible que
estiguem desaprofitant enviaments si estem enviant la Newsletter
indiscriminadament.
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El Butlletí (Butlletí)
Un bon disseny és bàsic per a captar l'atenció del destinatari. Cal saber què
volem transmetre, a qui i com. Hem de ser clars en el "assumpte" del missatge
(precisant i resumint al màxim el contingut) i aprofitar totes les funcionalitats
que permeti l'eina per incloure: hipervincles amb què el destinatari pugui
interactuar; diverses imatges cridaneres pujades a la IP de servidor d'enviament;
tags (cal incloure la possibilitat de donar-se de baixa); personalitzacions per nom
o data; formats per ressaltar la informació més important ...
El factor temps
Hi ha certs moments per a enviar una campanya. No hem de manar butlletins
en caps de setmana, festius o vigílies, sent el dilluns el millor dia. Tampoc és
aconsellable enviar-los a última hora de la tarda, perquè el subscriptor l'obrirà al
matí següent juntament amb molts correus.
Un altre factor important és l'assiduïtat amb què es enviem el butlletí. No convé
abusar amb constants enviaments perquè el destinatari acabarà rebutjant. La
intensitat de les trameses dependrà dels factors de cada contingut (si és
purament publicitari o informatiu) o de subscriptor i el seu grau d'interès en la
subscripció.
El programa adequat
Per aconseguir una campanya reeixida cal comptar amb l'aplicació de mail
màrqueting adequada. Això proporciona una IP diferent i idònia des de la qual
fer els enviaments, cosa molt important per velocitat i per evitar que siguin
considerats com a correu brossa pel servidor. Molts programes presenten
deficiències que no permeten optimitzar els recursos que hi ha al mercat i que
són necessaris per tenir èxit amb el Email Màrqueting.
2. Avantatges i desavantatges
AVANTATGES
• Es fa un màrqueting directe per al públic objectiu (estan interessats en
nosaltres).
• El seu cost és summament baix respecte a altres mitjans de comunicació
directa.
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• Permet fer un mesurament bastant ajustada de les obertures dels missatges i
de quines parts són els que més han interessat als nostres clients i públic
objectiu.
• Permet combinar-se amb cupons de descompte en línia i fora de línia.
• És la millor forma d'arribar a alguns segments de clients (llunyans, no habituals,
no fidels a un servei / producte, etc.)


En sistemes opt‐in (registro) es pot arribar ha obtenir tasses d’apertura
majors del 80%

DESAVANTATGES
• En determinats segments de població, la penetració d'Internet encara no és
molt alta.
• No hi ha un estàndard que permeti que la presentació de missatge sigui igual
en totes les plataformes i sistemes de correu.
• El missatge pot ser percebut com a correu brossa.
• Si no controlem Com? Quan? On? Per què? Què? Podem ser molestos i la nostra
imatge de marca es veuria afectada negativament.
3. La planificació d'una campanya d'e-mail màrqueting.
Per aconseguir una campanya reeixida cal comptar amb l'aplicació d'email
màrqueting adequada. Això proporciona una IP diferent i idònia des de la qual
fer els enviaments, cosa molt important per velocitat i per evitar que siguin
considerats com a correu brossa pel servidor.
Prepara el teu propi pla de màrqueting. Els passos que s'han de seguir:
PRIMER PAS: DEFINIR ALS NOSTRES LECTORS
Com serà el nostre públic? Si disposem d'un bon dibuix del perfil de subscriptor,
serà fàcil decidir què vols dir-los. A més pregunta't:
•
•
•
•

A qui vols tenir com a lectors en les teves campanyes d'e-mail?
¿Als líders de la indústria i als companys de treball, sector, professió?
¿Als clients actuals i potencials?
A les teves els familiars i amics?

Una vegada que has definit el grup, pots anotar les paraules clau per les que
estaran interessats en el teu bloc ... Què has de dir-los? Com he de dir? Quan he
dir-ho?
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Això ens ajudarà a no perdre el guió escrit per al públic objectiu.
SEGON PAS: DETERMINAR EL TEU PROPÒSIT
Ara que ja saps de què vas a parlar i a qui. La seva finalitat és la raó per la qual
estem enviant a la gent una comunicació per correu electrònic.
¿El nostre objectiu respon a les següents preguntes?
• Per què aquesta audiència vol sentir de mi?
• Quina informació d'utilitat puc donar a aquesta audiència?
• Què és el que vull aconseguir amb el meu email màrqueting?
Quan no estiguem segurs incloure alguna cosa en el nostre butlletí, recorda la
seva finalitat primordial: per la qual vas començar a preparar-ho i volies enviarlo. Si aquesta informació ajuda a aconseguir aquest fi, afegeix-ho.
Suggeriments per a la creació i recopilació de contingut:
El contingut és la part més important de la butlleta, alguns consells:






•
•
•
•
•
•
•

Dóna tractament VIP als subscriptors: Estan interessats en el nostre negoci
i han demanat que els mantinguis informats. Aquest honor has de
recompensar-. Que siguin els primers a saber qualsevol notícia important
o interessant (com les vendes,nous productes, canvis en el negoci,etc.).
Han de tenir accés a les prestacions especials que ofereixis. Potser fins i
tot vulguin una visió especial de la nostra empresa perquè se sentin com
si estiguessin amb vostè una relació a nivell personal.
Útils per al subscriptor: Què missatges vas a enviar? Quins obriràs i quines
eliminessis immediatament. No veuran cap correu que no els beneficiï
d'alguna manera. Assegura't que el contingut que tinguis al teu butlletí
tingui beneficis! Algunes coses comunes a incloure en un butlletí electrònic
són:

Notícies i informació de la seva Indústria
Ajudes i trucs
Enquestes i sondejos
Ofertes especials i exclusius cupons
Q & A (Preguntes i Respostes)
Material promocional
Fotos de el personal al voltant de la seva oficina
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Que sigui curt: La majoria de les persones són bombardejades amb tones
de correus electrònics cada dia. Mantinguem el nostre butlletí de notícies
curtes i fàcils de digerir. Si tenim una llarga història o entrevista, fes un
paràgraf o resum i enllaça al teu web on aquest la informació completa.
Això permet als teus lectors decidir el que volen llegir de forma ràpida i
passar per alt la informació que no els interessi.



Mostra Trets de Personalitat: Ningú vol llegir alguna cosa sec i avorrit. Posa
una mica de personalitat. El butlletí electrònic és menys formal que un
article imprès o un fullet. Tracta d'escriure de la manera que sembli que
aquestes discutint la informació. Troba la teva veu.

TERCER PAS: ESTABLIR LES TEVES METES
La definició de metes és important en un pla de màrqueting. És la forma d'avaluar
si els esforços de màrqueting tenen èxit o no. Aquests objectius han de ser
assolibles, però també poden variar a menor o major quantitat (Han de ser
quantificables). Quantes vendes volem aconseguir? Què augment de visites
volem aconseguir? Ser pacients: els resultats no són immediats.
Primer necessitem una base de subscriptors lleials. Llavors veurem com els
beneficis comencen a aparèixer. Per construir aquesta lleialtat i demanda, hem
de produir un butlletí de qualitat i promoure'l en tots els nostres materials de
màrqueting i xarxes socials.
Escrivim tres coses:
1. El nostre objectiu (x visites, x vendes, x subscriptors).
2. Com anem a aconseguir aquest objectiu (x cada i temps).
3. Com va a mesurar el seu objectiu (anotació i valoració).
QUART PAS: DETERMINAR LA FREQÜÈNCIA
Seu amb el teu calendari personal i de treball. Pensa amb quina freqüència té
sentit enviar un butlletí al teu audiència i que contingut ha de tenir. Com a mínim
has de comunicar-te un cop al mes. Però no tinguis l'obligació d'enviar-lo tots els
mesos (Fes vacances a l'agost, Nadal, etc.).
Si no tens res a dir Millor no enviar!
Millor no estar dos mesos sense contacte, ja que els subscriptors s'obliden de tu
i poden pensar que ets un
spammer.
Si anem a enviar informació sobre vendes, articles amb descompte, és probable
que vulguis enviar-just abans de començar la venda (la teva oferta és de
dimecres, dijous i divendres ... doncs enviar un primer correu electrònic avisant
dimarts, i un altre e-mail dijous tarda recordant que demà s'acaba l'oferta).
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Si el nostre butlletí és més general i tracta sobre notícies i esdeveniments
especials, un butlletí mensual podria ser un millor ajust. Si estem presentant
nous productes que apareixen cada dues setmanes, has d'enviar-lo
immediatament i convidar-cada dues setmanes a que puguin veure / provar /
comprar de manera immediata, pel que ha de enviar per correu electrònic cada
dues setmanes.
CINQUÈ PAS: CREA UNA LÍNIA DE TEMPS
Ja has fet molt perquè els teus mails siguin intel·ligents i eficaces. Ara pren un
minut per escriure una línia de temps inversa per ajustar la creació de la teva
campanya. Afegeix terminis per saber què i quan fer les coses. Els períodes
poden variar depenent de la teva estructura, nivell de treball, sector, dedicació,
creativitat, decisió, etc. etc. Però aquí tens un exemple:
1. Anota els temes que vols incloure en el proper butlletí de notícies i algunes
idees per a les fotos que vols incloure.
2. Escriu el que vols dir de cada tema, guarda imatges relacionades en una
carpeta. (Assegureu-vos que teniu permís per a utilitzar-les - no utilitzis imatges
de Google).
3. Accedeix al teu programa d'E-mail Màrqueting i crea la campanya. Revisa'l
més d'un parell de vegades i vigila possibles errors gramaticals o errors
tipogràfics. Envia al teu "focus group" el butlletí perquè el revisin per tu: "10 ulls
veuen més que dos" (diferents correus per veure si es veu correctament).
4. Envia la teva campanya.
Ara que has descrit els passos en la creació de la teva campanya, saps quant de
temps necessites per a l'elaboració de cadascuna d'elles? Amb aquesta
informació, torna al teu calendari i anota la data en què enviessis la teva
campanya i torna cap enrere en tot el procés.
No oblidis anotar o comptar possibles imprevistos o vacances. És possible que
vulguis enviar una oferta exclusiva abans d'un dia de festa com el Dia de Sant
Valentí o data similar. O pot ser que vulguis evitar l'enviament prop d'un dia de
festa, tingues en compte les fires de el sector, els esdeveniments especials
relacionats, etc.


Principals elements i tècniques de disseny per crear un e-mail
efectiu.

Com ja hem parlat el mail màrqueting és una bona estratègia per atraure trànsit
a la nostra pàgina web i portar el nostre contingut més clients o possibles clients.
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Ara veurem els elements i tècniques de disseny perquè la nostra campanya tingui
èxit.
Una campanya de màrqueting no és el mateix que dissenyar una pàgina
d'internet. Hi ha regles simples de disseny que fan que el nostre contingut sigui
visible per a totes les plataformes de correu com Outlook, Thunderbird, Hotmail,
Gmail, Yahoo !, etc.
En la preparació d'un pla de mailing, la senzillesa, l'elegància, la seguretat dels
receptors, etc. compte.
1. Utilitzar taules per a la maquetació de contingut, no div s: els div s (capes)
són molt útils en disseny web, però si els fas servir per al butlletí, corres
el risc que no es puguin alinear els continguts.
2. Els CSS sempre han de ser in-line: No utilitzis els CSS fora del correu, ni
al head del nostre HTML. Millor farem servir les taules amb CSS dins de la
programació de cada correu. Però si no tenim coneixements de
programació hem aplicacions que s'encarreguen d'això.
3. Equilibri d'imatges i text: Equilibrar la quantitat d'imatges i text. Això
evitarà que els filtres ens considerin spam. A més li donarem un toc
elegant.













Guardar les nostres imatges en un ordinador: Alguns programes de gestió
de mail, dels nostres clients no suporten / autoritzen les imatges inserides
o molt pesades. La clau és allotjar les imatges en un servidor cridant-les
amb adreces absolutes.
Té cura el pes dels teus e-mails: si el nostre arxiu pesa massa, no arribarà
als nostres destinataris. No hi ha necessitat d'utilitzar una imatge de 300
dpi quan una de 75 dpi porta el mateix missatge.
Definir els ALT s: els ALT són els títols que semblaran en l'espai de les
imatges en cas que no puguin ser vistes per errors de connexió o
configuració dels correus (versió de només text). Tenir aquests "títols"
ajudarà a l'usuari a saber què fer en absència de la imatge.
No publicar fitxers adjunts: adjuntar arxius al nostre butlletí és una mala
idea, però si els pugem al nostre servidor i enviem un link dins del nostre
correu segurament tinguem èxit.
Un "assumpte" enginyós: el "subject" ha de ser prou atractiu per evitar
que l'usuari esborri el correu a la menor provocació. Ha de ser un missatge
directe, clar, concís i atractiu.
Posar un link alternatiu per a la imatge: quan no es carreguen bé les
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imatges o hi ha problemes al servidor, és convenient posar un link
alternatiu que porti a un microsite amb la informació de la butlleta.
Recordar sempre que un correu electrònic no és una pàgina web. Per tant
no podrem utilitzar eines com java i certs widgets per evitar que el nostre
correu sigui marcat com a correu brossa.

Format del correu
La quantitat de detalls que cal vigilar per a una excel·lent campanya fan que no
sigui tan senzill: La preparació del missatge, la redacció de textos, l'elecció de
les imatges, els enllaços i les pàgines de destinació. Per donar forma a tot aquest
contingut de manera que els programes de correu puguin mostrar-cal tenir en
compte la composició dels correus.
Ara veurem com funciona el correu electrònic HTML, conceptes bàsics, les millors
pràctiques, consells i trucs
Vols aprendre a codificar les teves pròpies campanyes de correu electrònic HTML?
És probable que hagueu buscat a Google de tot tipus de pàgines web que et
donen un infinit nombre de llistes que diuen "què funciona i què no". Però en lloc
de centrar-nos en les tècniques específiques, anem a repassar alguns dels
principis fonamentals.
PRE-REQUISITS PREVIS
Una cosa a destacar és que per tal de codificar nostre correu electrònic amb el
nostre propi codi HTML, hem de saber molt d'HTML. Hem de ser capaços de fer
les pàgines des de zero sense l'ajuda de programes de correu com WYSIWYGs
(com el Front Page, o fins i tot DreamWeaver).
Si ets tan bo, llavors no has de preocupar-te pel milió de regles que hi ha. Hem
de ser capaços d'entendre "els fonaments", això ens estalviarà molt de temps i
la frustració dels errors.
WYSIWYGs és un editor HTML on podem col·locar imatges, definir estils, utilitzar
negretes o cursives, etc. sense preocupar-nos de les etiquetes corresponents a
cada estil o element. És l'editor el que sap aquestes etiquetes i les utilitza
convenientment, nosaltres només hem d'escriure o dissenyar les pàgines com si
estiguéssim utilitzant alguna cosa semblant a Word.
Aquest tipus d'editors HTML s'anomenen habitualment WYSIWYG (What You See
Is What You Get) perquè quan treballes amb ells el que veus que estàs creant
amb l'editor és el que obtens després quan graves la pàgina.
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No ets un expert programador? No et preocupis. La majoria dels serveis de
màrqueting per correu electrònic ens proporcionen plantilles incorporades que
podem utilitzar al seu lloc. MailChimp en realitat ens dóna un dissenyador de
correu electrònic HTML que podem fer servir per crear correus electrònics en
HTML, sense ni tan sols saber el codi.

E-MAIL HTML EN UNA CLOSCA DE NOU
Un correu electrònic HTML no és més que una pàgina web. Això és tot. Així que
si podem codificar la nostra pròpia pàgina web, nosaltres podem codificar les
nostres pròpies plantilles de correu electrònic HTML.
HTML ELECTRÒNICA: A TRAVÉS D'UNA CORRECTA LLIURAMENT MIME
multipart / ALTERNATIVE
El que fa difícil el correu electrònic HTML per a la majoria de la gent no és la part
de el disseny i la codificació. De fet, és que es lliuri correctament. No es pot
adjuntar l'arxiu HTML i les imatges a un correu electrònic i enviar-lo. Quan la
gent obri l'arxiu HTML, les nostres imatges es trencaran (pel fet que el programa
de correu electrònic ha emmagatzemat en una carpeta temporal les imatges dins
d'algun lloc del disc dur).
Fins i tot si les arreglem per funcionar, hi haurà alguns subscriptors que no poden
veure el correu electrònic HTML en els seus programes de correu electrònic. Així
que cal enviar un correu electrònic HTML, juntament amb una versió alternativa
en text pla del nostre missatge.
Seguidament els programes de correus electrònics de determinar
automàticament el format a mostrar. Els primers dies, els serveis de màrqueting
per correu electrònic criden a això "rastrejadors de correu electrònic HTML." A
l'igual que en "l'aplicació de MailChimp mostra automàticament la versió que es
mostrarà als nostres destinataris." Avui en dia, gairebé tothom pot rebre
missatges de correu electrònic HTML. Encara que alguns trien no fer-ho.
Llavors, com vam enviar correctament un correu electrònic HTML, juntament
amb una versió alternativa de text sense format? És molt senzill. El enviarem en
format "MIME multipart / alternative". Si ets un programador, és aquí on els
engranatges de la teva ment comencen a girar. Així que pren aquesta pàgina
com a referència, segurament vulguis tornar-hi més tard.
Per ara, hem après que el lliurament de correu electrònic HTML és la part difícil,
i per això estem en aquest curs. Habitualment és la part que es subcontracta a
un proveïdor de serveis. Els bons treballen al costat dels ISP i els grups anti14

spam i mantenen els seus servidors dedicats a la ampliar el lliurament de
correus.
Així que nosaltres podem dissenyar i codificar els nostres propis correus. Però
hem de fer servir un proveïdor de serveis per gestionar l'entrega. Encara
MailChimp ve amb plantilles també ens permet utilitzar el nostre propi codi.
Prou de parlar del lliurament. Anem a passar a la part divertida ...
CODIFICACIÓ DELS SEUS MISSATGES DE CORREU ELECTRÒNIC HTML:
PRINCIPIS FONAMENTALS
Com hem vist abans, la codificació d'un correu electrònic HTML és bàsicament
com la codificació d'una pàgina web. Només hem de fer-ho de la manera antiga.
Recordem que en els anys 90, quan no hi havia WYSIWYGs, s'havia de programar
a mà. S'havia de provar i provar el treball mil vegades per veure si era correcte.
1. El més important (si desitges preservar la teva salut mental) és que has de
fer-ho senzill. Concentra't en el teu missatge, no en la teva astúcia.
2. Les imatges han de ser publicades al nostre servidor d'accés públic. En el codi,
utilitzarem rutes absolutes per apunti a elles. Els arxius adjunts
s'emmagatzemen sovint amb un nom aleatori en carpetes de memòria cau
temporals en molts programes de correu electrònic. Aquests, també aglutinen
una gran quantitat d'ample de banda per als complements, com les imatges.
Consell: Un error comú a l'enviar els nostres arxius d'imatge és allotjar-les en un
servei gratuït d'allotjament (les imatges no es mostren a causa de
.


Les taules són les teves amigues. Els programes de correu electrònic
utilitzen diferents motors de renderitzat HTML. Alguns d'ells utilitzen
Internet Explorer, Firefox, o en el cas de l'Outlook 2007, Microsoft Word
(el que és un mal de cap!).



No codificar els missatges de correu electrònic massa grans. La majoria de
la gent veu els missatges en els seus panells de vista prèvia, que són
estretes i petites. No és possible saber com codificar la visió a pantalles de
1024x768 o pantalles 800x600. Pensar en petit. Les plantilles de disseny
que estan en MailChimp mai són més de 600 píxels d'ample, o d'ample
líquid.



Prova tot el que fas. El nostre correu es mostra de forma diferent en cada
programa de correu tant d'escriptori com correu web. Com solucionar-ho?
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És molt simple ... Taules de 600 píxels d'ample com a màxim. També
podem comprovar el correu electrònic es veu amb el programa "Inbox
Inspector" de MailChimp.


Els serveis de correu web són complicats de forma enganyosa. Serveis de
correu electrònic que estan basats en un navegador, com Gmail, Yahoo!
Mail, Hotmail, etc., aquests trenquen nostre DOCTYPE, COS, i les etiquetes
HEAD. --- Té sentit que vulguin que el nostre codi no reemplaci
potencialment a el seu en la seva web. Qualsevol cosa que estigui dins
d'aquestes etiquetes (bgcolors, incrustats CSS, JavaScript, arxius de
música de fons, etc.) també s'inhabilitaran.



Pensem com un filtre d'spam. Nosaltres hem de considerar els filtres
d'spam i tallafocs quan escrivim codi. És bastant obvi que les paraules com
"Viagra" o "V14GR4" aconseguiran cridar l'atenció de l'filtre. No obstant
això, els filtres d'spam també busquen coses com, "si tens massa imatges,
i text no suficient?" Si nosaltres som descuidats amb el nostre codi, serem
considerats spammers descuidats.



El 99% de l'CSS no funciona (sobretot no en els serveis de correu basats
en navegadors com Gmail, Yahoo! Mail, etc.) Això vol dir que no hi ha
posicionament amb CSS, DIV, etc. Abans de preguntar com funciona
recorda que funciona i que no, recorda aquesta llista va a evitar-te un munt
de problemes. Quan el correu electrònic s'obre a Gmail, per exemple, el
CSS de l'correu electrònic HTML podria anul·lar el CSS de la resta de la
pàgina. Així que la pàgina desactiva molts d'ells, el CSS en línia és més
segur, hauràs de etiquetar les fonts de text com si fos 1996 ...

Te'n recordes?). Fes un cop d'ull a aquest article: ttp://blog.mailchimp.com/cssfixer-for-html-email/
EL FUTUR DE CORREU ELECTRÒNIC HTML
Amb els anys, hem vist un munt de tecnologia d'anar i venir que podria
"amenaçar el futur de correu electrònic HTML." Coses com llistes negres, els
programes antivirus que les balises web de bloc, filtres agressius spam,
programes de correu electrònic que es converteixen les imatges desactivada per
defecte, l'Outlook 2007, bla.
Però el correu electrònic HTML és aquí per quedar-se. En lloc d'obsessionar-se
amb tots els programes de correu electrònic i els trucs i hacks CSS de codificació
i compatibilitat amb Flash, només mantenir els dissenys simples i concentrar-se
en el seu missatge. Dit això, hi ha coses que vostè haurà de mantenir l'ull en el
futur proper:
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• Més i més persones s'estan canviant a serveis de correu electrònic basats en
web, com Yahoo! Mail i Gmail.
Aquests tipus de correu estan usant AJAX i altres coses interessants per fer que
els seus interfícies es comporten igual que el nostre programa d'escriptori.
¿I per què no posar un filtrat d'spam en alguna solució allotjada, en lloc d'en el
nostre propi equip? Oi? Aquests serveis tenen diferents nivells de correu
electrònic en HTML i CSS. També han de guanyar diners, pensem en el cost de
la gestió de milions (milers de milions) de correus.
Els seus filtres de correu brossa es tornen més i més agressius i creatius. Ja
estan començant a requerir l'autenticació, i és probable que gravitin cada vegada
més als programes de certificats de correu electrònic com SenderScore, habeas,
i Goodmail. Si som un important emissor necessitarem una adreça IP dedicada i
haurem d'obtenir en breu una certificació.
• Més i més persones estan utilitzant dispositius mòbils per consultar el seu
correu electrònic. Blackberry 'si telèfons mòbils fan que el correu electrònic HTML
es vegi de forma estranya. Molt sovint tiren part de el text i imatges Això vol dir
que anem a veure un canvi de nou a text sense format?
• En realitat no, l'iPhone d'Apple mostrarà les pàgines web en la seva totalitat, i
aquests permeten "acostar-se" a les àrees específiques d'una pantalla.
Probablement anem a utilitzar molt bé els correus electrònics en HTML.
• La "E-mail Reputation" i "Certificació" seran molt aviat importants. Els grans
remitents de correu electrònic hauran de buscar Goodmail, o SenderScore. No
podem predir quan serà, però si fem molt mail màrqueting hem de començar a
saber sobre aquest tipus de serveis.
LA REPUTACIÓ AL EMAIL MÀRQUETING
En el món de l'email màrqueting ha conceptes tan curiosos com la reputació de
què el practica. Hi ha tres reptes fonamentals a superar a l'hora d'enviar una
campanya, que són, de menys a més:
• Que el correu arribi a la safata d'entrada.
• Que el subscriptor l'obri.
• Que hi hagi una resposta.
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Per aconseguir augmentar l'èxit dels dos últims objectius és imprescindible
aconseguir el primer ... arribar a la safata d'entrada, i per a això, ajuda molt
tenir una bona reputació com "sender" (literalment podria traduir com "el que
envia").
Per què? Doncs perquè és un cercle viciós: depenent de l'èxit i l'acceptació de
les campanyes realitzades, la reputació del "sender" augmentarà o disminuirà,
afectant directament als resultats de la pròxima campanya.
Per tant cal evitar enviar correus no desitjats en el sentit estricte de la paraula.
Podem tenir un resultat a molt curt termini a l'bombardejar a tots els contactes
de la llista, però a la llarga sempre serà contraproduent i serà molt fàcil acabar
a la safata de correu brossa.
És tan important, que hi ha empreses que es dediquen a tenir cura de la reputació
del "sender" i augmentar el ROI en les campanyes realitzades.


Recomanacions (Obertura correu, De seguiment, de Llista)

COM OBRIR EL CORREU I FER SEGUIMENT DEL TREBALL?
Si envieu correu electrònic HTML, el més probable és que ho estàs fent per a la
comercialització d'algun tipus de servei o producte. Si és el cas, és probable que
desitgem realitzar el seguiment dels mails oberts i els clics als enllaços. Aquesta
funcionalitat està integrada en solucions de màrqueting per correu electrònic com
MailChimp, així que realment no hem de fer res. No obstant això, és útil saber
com funciona.
Per al seguiment de l ' "obertura" d'un correu electrònic HTML, s'incrusta un píxel
petit, 1x1 transparent, un GIF a la part inferior de l'missatge. Algunes persones
diuen a això una "imatge de seguiment" o "web beacon" (guia / balisa). És
probable que no vulguis que sigui de 1x1 píxels, perquè és massa habitual.
Alguns paquets d'antivirus bloquegen automàticament les imatges que són de
1x1, perquè saben que és un / a balisa / guia. De tota manera, cada vegada que
el destinatari obre el correu electrònic, la imatge de seguiment es descarrega
des del servidor (i compta com a correu obert).
És cert que només el correu electrònic en HTML pot tenir imatges incrustades de
seguiment. No obstant això, nosaltres podem seguir la "obertura" d'un correu de
text pla.
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MailChimp ens permet activar el seguiment de clics en els nostres missatges de
correu electrònic de text sense format.

Cada vegada que algú fa clic a un enllaç en el nostre correu electrònic de text
pla (o si es van a les imatges desactivades mentre veuen el nostre correu
electrònic en HTML) així podem fer de com és "obert"
MailChimp converteix automàticament tots els vincles dels nostres missatges de
correu electrònic en seqüències d'ordres per dirigir perquè apuntin als seus
propis servidors.
Quan un destinatari fa clic en el nostre enllaç, s'està redirigit des del servidor de
la URL a l'URL original (en un obrir i tancar d'ulls) i ells fan un seguiment dels
clics. Això ens ajuda a generar bons informes de campanya.
GESTIÓ DE LA LLISTA ADEQUADA
No podem aprendre a codificar i lliurar missatges de correu HTML sense parlar
abans una mica sobre la gestió de llistes de subscriptors. Segurament tinguis
una llista de noms, correus i altres dades per tu mateix. Això està bé, però si no
la fem servir de forma adequada, podem entrar a la llista negra dels ISP i els
grups anti-spam.
Això és el que necessitem saber sobre la gestió de les seves llistes de correu
electrònic:
• En primer lloc, no envieu l'email màrqueting massiu a les llistes quan els
beneficiaris no t'han donat permís.
• Després de cada campanya que enviem, rebrem baixes. També rebrem
missatges rebotats ... i d'aquests hi ha dos tipus: "rebot suau" vol dir que el
destinatari aquesta "temporalment no disponible" (compte desbordada, el
servidor fora de servei per manteniment, etc.) o un "rebot fort" vol dir que el
correu electrònic no s'ha pogut enviar. El compte ha caducat, no va existir mai,
etc.
• Hem d'eliminar els rebots durs després de cada campanya, si es mantenen
podem rebre un missatge de les ISP dient-nos "escolta amic, que el correu
electrònic no existeix aquí!" el més habitual és que ens comencin a bloquejar els
missatges de el futur (i dir-li a altres servidors per aquí que ets un idiota i que
estem infectats per un programa "zombi").
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• Si és un rebot suau i rebota 3 campanyes consecutives, els ISP ens recomanen
netejar-los de la llista, aquesta és la millor pràctica, però hem trobat que si
enviem correus electrònics diaris perdrem molts abonats que es troben de
vacances durant més de 3 dies.
Fins i tot si la llista és enorme, no podem perdre el luxe de perdre abonats. Per
això cal seleccionar bé quan i com enviarem els missatges de correu.
• Les sol·licituds de baixa han de ser actualitzades immediatament.
Per cert, nosaltres podem configurar una llista en MailChimp, que
automàticament elimina els rebots i cancel·la les baixes). D'aquesta manera
podem personalitzar totalment el formulari de registre i subscripció perquè sigui
corporatiu o bé utilitzar l'API per passar directament les dades des del lloc web
de MailChimp.
LES BASES DE DADES
Són l'element més important a l'hora de fer-mail màrqueting. No serveix de res
tenir una bona aplicació, una trencadora plantilla i una gran oferta si la base de
dades no és l'adequada. Hi ha un desconeixement preocupant al respecte de les
bases de dades i per això anem a respondre a les qüestions controvertides més
freqüents:
• L'assumpte legal. Està prohibit enviar publicitat per email o sms sense el
consentiment previ del destinatari i fins i tot sense indicar que és publicitat. Això,
malgrat tot, pràcticament ningú ho compleix. L'excusa perfecta és al·legar que
no és publicitat, sinó informació.
 Un altre assumpte que desconeix és que està prohibit allotjar bases de dades
en servidors que estiguin en un altre país amb el qual Espanya no tingui un
conveni en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
• La qualitat de la base de dades. No totes les adreces de correu tenen el mateix
valor i per això l'èxit d'una campanya depèn directament de la base de dades. Si
aquesta és comprada, probablement gairebé la meitat de les adreces ja no
existeixin i la resta siguin "info @", "webmail @", "comercial @", "màrqueting @"
"suport @", etc.
En aquest cas el fracàs és altament probable perquè en aquest tipus d'adreces
no es presta atenció a la publicitat. No obstant això, una base de dades d'usuaris
o clients interessats en l'activitat en qüestió i adquirida amb el temps, augmenta
enormement l'èxit de la campanya.
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Així que abans de buscar culpables de l'fracàs d'una campanya hem de
comprovar la qualitat de la base de dades.
• L'actualització i segmentació. Com a element viu, la base de dades s'ha
d'actualitzar. És important que el nostre programa d'enviament de correus
electrònics bloquegi automàticament aquelles adreces de correu rebotades.
Tenint en compte que es paga pel nombre d'enviaments que es realitzi, no és
recomanable malgastar diners enviant emails a adreces que ja no existeixen, ja
que això és el més probable quan un e-mail és rebotat.
D'altra banda, si fem diferents tipus de campanyes, és possible que no totes
estiguin dirigides al total de la nostra base de dades. Tenir segmentada aquesta,
dins de la nostra aplicació, en funció de diferents variables, ens estalviarà diners
i més guanyarem credibilitat davant dels nostres clients.
COM EVITAR SER CONSIDERAT SPAM A EL ENVIAR UNA CAMPANYA
L'spam és una de les preocupacions fonamentals per a aquells que ens dediquem
a l'email màrqueting. Es defineix l'spam o correu brossa com els missatges no
sol·licitats, habitualment de tipus publicitari, enviats en grans quantitats (fins i
tot massives) que perjudiquen d'alguna o diverses maneres a el receptor.
L'acció d'enviar aquests missatges es denomina spamming. Encara que
existeixen altres accepcions de el terme, aquesta és la que més ens interessa.
El spam L'està prohibit per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de
Comerç Electrònic, del 12 de juliol de 2002 (que estableix sancions de fins a
150.000 €), però és molt difícil de perseguir. Per això, en la lluita contra el
spamming, el més efectiu són els filtres automàtics que s'han anat
desenvolupant per detectar-lo i re apuntar-la safata de correu brossa ( "junk").
Aquests filtres, cada vegada més complexos, es serveixen de multitud de factors
per determinar que un missatge pugui o no ser considerat com a correu brossa.
El problema és que aquests filtres no són perfectes i sovint consideren spam
emails que no ho són, el que pot perjudicar molt a empreses que de bona fe i
amb el pertinent permís, manen emails (publicitaris o no) als seus subscriptors
cometent errors inconscientment.
D'aquí sorgeix la qüestió fonamental: ¿com evitar aquests filtres i no ser
considerat spam? No és fàcil, però el primer per respondre a aquesta pregunta
és saber quines tècniques utilitzen els filtres antispam i esquivar-les.
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Molts filtres analitzen el contingut i la forma dels correus electrònics assignant
punts a determinats aspectes de manera que com més punts es sumin, més
probable és que l'email sigui considerat spam.
No n'hi ha prou amb enviar des d'una IP que no estigui en una de les anomenades
llistes negres. A continuació assenyalem certs criteris fonamentals a tenir en
compte per evitar que els nostres enviaments acabin a la safata de correu brossa.
• Anar amb compte a crear la plantilla per no afegir codi "sloppy" (sobrant) al
html. Aquest és el típic error que es produeix al copiar i enganxar des de Microsoft
Word a l'editor i per als filtres aquest email té moltes possibilitats de ser correu
brossa.
• Que el email no sigui una sola imatge, perquè els filtres no poden llegir res i ja
donen per fet que els estàs tractant d'enganyar i és spam. Sempre posar text.
• Evitar paraules com rolex, viagra, sex, test o hipoteca que són les més usuals
en els missatges de
correu brossa.
• No incloure mai frases com "feu clic aquí!", "Free!", "Why pay more?" O "buy
now" ni les seves traduccions a l'espanyol. Tampoc esmentar quantitats de diners
en els assumptes, ni signes de moneda ($, €, £)
• Mai dir que és un "assumpte urgent" ni incloure molts "signes d'exclamació
(!!!!!)"
• Evitar usar només majúscules o lletres de colors cridaners en els assumptes.
• Incloure sempre la possibilitat de donar-se de baixa de la llista, perquè si un
subscriptor vol donar-se de baixa i no pot fer-ho fàcilment, probablement meta
l'email a la safata de correu brossa i aquests informes són el que fan que aquests
enviaments siguin considerats spam.
• La millor manera d'evitar l'spam és fixar-te en els butlletins professionals que
arriben a la safata d'entrada i intentar semblar-se a elles.
DOBLE SUBSCRIPCIÓ
Recomanem encaridament el mètode de la doble subscripció, quan gestions la
llista de correus. De fet, és l'única forma de MailChimp per a la gestió de llistes
que funciona. Aquí tenim una descripció ràpida del procés:
1. Un client es subscriu al nostre butlletí electrònic a través d'un formulari en el
nostre lloc web.
2. Ell rebrà un correu electrònic amb un enllaç de confirmació.
3. Si fa clic a l'enllaç, serà afegit al llistat, i s'emmagatzema l'adreça IP, data i
hora del registre. Ara has de fer una prova de registre, per si alguna vegada ho
necessites en el futur (com si nosaltres rebéssim un reporti d'abús o maliciós).
4. Veuràs que si no fa clic a l'enllaç no s'afegeix a la llista de subscriptors.
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Doble subscripció aquesta sent el millor mètode quan algú envia un formulari.
D'aquesta manera tenim més detalls de quan es registre. Hi ha moltes
oportunitats perquè algú s'inscrigui en una llista sense el nostre permís, ja sigui
per error o malintencionadament.
I no hi ha necessitat de discutir tan sols el vell mètode de registre. Així
s'aconsegueixi que desaparegui totalment i que les queixes d'spam no puguin
existir ... ja que no hi haurà enviaments no justificats.
AVANTATGES / DESAVANTATGES
Hi havia una vegada una gran preocupació sobre el doble registre: "Però ningú
va a fer clic a l'enllaç de confirmació! Vaig a perdre totes les meves possibilitats!"
Això no és un problema: la gent està acostumada a la doble subscripció avui dia
(facebook i twitter la exigeixen). A més, només es veu més professional.
És clar, si es compara un doble registre amb un registre senzill la llista serà més
gran. Ja que és molt fàcil subscriure. Però també tindrem més membres amb
pitjor resposta i alta taxa de baixes. El doble registre demostra molt més interès
dels nostres subscriptors. Doble registre assegura que cada destinatari realment
vol saber de nosaltres.
REALITZACIÓ D'AMIDAMENTS I AUDITORIES.
Una vegada que t'has convertit en un professional en disseny de correu electrònic
en HTML i la codificació, i vas a enviar campanyes de manera regular, com
mesurar el rendiment? Com saber si els esforços de màrqueting per correu
electrònic estan donant fruits o no?
Com puc experimentar i millorar el rendiment? Heus aquí un resum bàsic del que
es hem de mesurar i com es poden posar a prova les nostres campanyes.
4. Optimització
CONSELLS PER A MILLORAR EL TEU CAMPANYA DE EMAIL MÀRQUETING.
1. Preferiblement, edita els teus missatges en HTML. Avui dia, la majoria dels
usuaris té sistemes que li permeten visualitzar correctament aquest tipus de
correu electrònic.
2. Incorpora color, una fotografia, un formulari perquè el lector faci la seva
comanda directament des del missatge i un correu electrònic perquè el potencial
client obtingui respostes a les preguntes freqüents que li sorgeixen.
3. El cos de l'missatge ha de contenir un títol que capti instantàniament l'atenció
de l'receptor i que mostri un o dos beneficis. De la mateixa manera, la línia de l
' "assumpte" ha de ser editada perquè cridi l'atenció: el lector ha de pensar, amb
només llegir l'assumpte, "no puc deixar de llegir aquest email!"
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4. És aconsellable utilitzar un subtítol que complementi al títol, mostrant més
beneficis que el lector pot obtenir
5. Col·loca en forma de llista alguns altres beneficis o "bonus" que acompanyen
el producte o servei. Això facilita la lectura, fa que el text es vegi més curt i
inclusivament més entretingut de llegir. En cas contrari, si el lector veu un email
amb un extens i avorrit text, en un segon el rebutjarà.
6. Seguidament, mostra les garanties que ofereixes, després el preu i un o més
mètodes perquè el client faci la seva comanda.
7. És preferible mantenir el missatge el més curt, concret i directe possible,
perquè el receptor no se senti envaït ni molest.
8. Per sobre totes les coses, mai utilitzis eslògans o frases que continguin
promeses que no puguis complir.
Article web d'extensió:
http://blog.iedge.eu/direccion-marketing/marketing-interactivo/emailmarketing/eduardo-liberos-como-millorar-el-ràtio-de-obertura-en-unacampana-de-email-marketing /
http://www.sosempresa.com/2011/08/22/7-consejos-que-mejorar%C3%A1nsus-campa%C3%B1as-por-email/
5. Legislació
LLEI ANTISPAM ESPANYOLA
L'spam es defineix com a correu comercial no sol·licitat, si prenem aquesta
definició, no difereix en res pel que fa a l'enviament de propaganda tradicional a
les bústies, però en el cas de l'spam concorren una sèrie de matisos que
l'agreugen:
Es produeix un enviament massiu de missatges de correu electrònic de caràcter
comercial (aquest aspecte és comú). Els receptors no han demanat rebre aquesta
informació (aquest aspecte és comú).
Els emissors infringeixen la normativa vigent sobre recollida i tractament de
dades de caràcter personal (apropiació indeguda i ús indiscriminat de bases de
dades).
Destacant un dels principals inconvenients de l'spam, que no és altre que el
desbordament de la capacitat d'emmagatzematge de la bústia de correu, a la
qual cosa cal afegir el cost econòmic que ens suposa l'haver de comprovar si
aquests correus són del nostre interès i la seva posterior eliminació, tenint en
compte el cost econòmic que comporta tota connexió a Internet és un argument
de pes.
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Davant d'aquesta situació, la pregunta obligada és si realment cal una regulació
legal o si aquest problema es podia resoldre a través de codis de conducta o
altres instruments, és sabut que els ISPS (Proveïdors Serveis d'Internet) tenen
la possibilitat de bloquejar els seus servidors als spammer, però prefereixen dur
a terme contractes denominats "pink Contracts", que són contractes redactats
pels ISP que a canvi de grans quantitats econòmiques permeten a un spammer
realitzar una activitat abusiva en la xarxa.
La veritat és que el correu brossa s'està convertint en un greu problema, no
només pel perjudici econòmic i la incomoditat d'eliminar tots els correus
comercials, sinó per la vulneració del nostre dret a la privacitat, ja que la direcció
de correu electrònic és un dada de caràcter personal que es dóna a conèixer a
aquelles persones de les que es desitja rebre notícies, i trobar un missatge
publicitari pot considerar-se com una invasió; és com si el comercial entrés a
casa sense obrir-li la porta.
A Espanya, amb la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de serveis de la societat de la
informació i de comerç electrònic, que té com a objecte la incorporació a
l'ordenament jurídic espanyol de la Directiva 2000/31 / CE, relativa a
determinats aspectes dels serveis de la societat de la informació. Aquesta llei
estableix una sèrie d'exigències als empresaris:





Les comunicacions comercials han de ser clarament identificables.
Hauran d'indicar la persona física o jurídica en nom de la qual es realitzen.
Si les comunicacions comercials es realitzen a través de correu electrònic,
inclouran a l'inici de l'missatge la paraula "publicitat"
En els supòsits d'ofertes promocionals, s'exigeix que les condicions d'accés
i de participació s'expressin de forma clara i inequívoca.

La Llei de Serveis de la Societat de la Informació, en l'article 21, prohibeix
l'enviament de comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic
o altre mitjà de comunicació electrònica que no hagués estat sol·licitat o
expressament autoritzada pel destinatari.
S'entén per enviament massiu de comunicacions comercials per correu electrònic
a destinataris que no ho hagin sol·licitat o autoritzat, l'enviament de més de tres
comunicacions a un mateix destinatari, en el termini d'un any, aquest enviament
massiu constitueix una falta greu que està penat amb multa de 30.000 euros fins
150.00 euros.
En el cas que no es pugui considerar greu per no ser massiu, pot constituir una
infracció lleu que seria sancionat amb multa de fins a 30.000 euros.

25

Aquesta llei també determina els drets que tenen els destinataris de
comunicacions comercials:





El destinatari de serveis haurà d'haver atorgat el seu consentiment i estar
informat, de la recepció d'aquestes comunicacions.
Es pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció
de comunicacions comercials.
Els procediments de revocació hauran de ser senzills i gratuïts.
Hauran de prestar informació accessible per mitjans electrònics sobre
aquests procediments.

A través d'aquesta nova llei es pretén proporcionar una major seguretat jurídica
i confiança als usuaris i empreses a internet, en el cas que ens ocupa reforçant
la protecció dels usuaris davant l'enviament de publicitat no sol·licitada per
correu electrònic.
La llei espanyola respon a la directiva europea que proposava desenvolupar dues
alternatives per acabar amb el correu comercial no sol·licitat:
• Prohibir-directament si no compta amb autorització expressa o obligar que fos
clarament identificat com a tal (incloent el text publicitat en el 'assumpte' de
l'missatge) i que es garantís el dret de el receptor a apuntar-se a llistes d'exclusió
voluntàries (sent aquesta l'opció per la qual s'ha decantat) .
Però aquesta regulació resulta una mica curta, si examinem altres extenses
regulacions d'alguns estats d'Amèrica del Nord, així el juny de 2000, el Comitè
de Comerç de el Congrés va aprovar la Llei de correu electrònic no Sol·licitat per
parar els peus als spammers. I ja abans divuit estats havien aprovat les seves
pròpies lleis.
La Spam Act of 2001, tracta d'establir estàndards federals per controlar els
enviaments massius, definint el correu brossa com l'email que no inclou la
direcció del remitent i no ofereix la possibilitat de 'donar-se de baixa'. El projecte
de llei permet als ISPs però no als individus demanar als infractors, i estableix
multes de fins a 500.000 dòlars i un any de presó.
En Califòrnia la secció 17538.45 de Califòrnia Business & Professió Code,
prohibeix i pena l'enviament de qualsevol missatge publicitari no sol·licitat.
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9. Monitorització, Eficiència i Rendiment
Com mesurar campanyes d'email màrqueting?
Les campanyes a través d'Internet són relativament noves, el mailing, les xarxes
socials, les pàgines webs, etc. etc. Són un mitjà mesurable on podrem respondre
a la pregunta més important en publicitat: són eficients les meves campanyes i
rendibles? ¿I realment les empreses es preocupen de mesurar eficiència de les
seves campanyes en línia?
Per avaluar l'eficàcia de qualsevol campanya de màrqueting és necessari
entendre les mètriques i conèixer tècniques per optimitzar-les. Això s'aplica
també a les accions d'email màrqueting.
Un mailing eficaç no es limita únicament a l'enviament de correus d'una base de
dades. Per poder millorar la següent campanya hem de ser capaços d'avaluar
adequadament tots els elements de mailing: Si el títol d'enviament va ser eficaç,
¿va ser atractiu el disseny ?, el destinatari va poder veure el missatge ?, quants
usuaris van prendre l'acció desitjada?
La llista dels indicadors disponible dependrà del nostre sistema d'enviament de
correus. Alguns sistemes permeten veure la diferència entre el nombre de
correus electrònics enviats (Sent-mails) i el nombre de correus electrònics lliurats
(Delivered Emails). La taxa de lliurament (Deliverability Rate) afecta també a
altres indicadors, com ara la taxa d'obertura (Open Rate) i Taxa del Clic o CTR
(clickthrough rate). Per a més precisió, s'ha de comptar només el nombre de
missatges entregats.
Si el nostre sistema lliura el "Deliverability Rate" llavors aquest valor ens
proporcionarà les primeres conclusions d'importància respecte a la teva base de
dades. Com més gran sigui la diferència entre els enviats i lliurats, menor serà
la qualitat de la base de dades.
Assumint que la base ha estat construïda per nosaltres, vaig poder significar que
la llista de correus electrònics inclou molts correus en desús o que ningú revisa.
La majoria dels sistemes mostren les raons per les quals no es va poder lliurar
un mailing (Hard and Soft bounces - Rebots tous o durs). En aquest cas, val la
pena netejar la base de dades, especialment si el servei implica el pagament per
la quantitat de missatges sortints.
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Un altre indicador important és Open Rate (taxa d'obertura). Depenent de
sistema és el Percentatge de el nom de persones que "van ver" el correu dividit
paper nom de Missatges sortints (o lliurats). Què vol dir que un usuari va ver el
teu Missatge? La taxa d'obertura és mesura utilitzant una etiqueta HTML IMG
incrustada en els correus electrònics sortints. Quan l'usuari veu el missatge es
carrega la imatge agregada al correu o fa clic a un element de missatge, a
continuació, aquest correu es recull com "obert".
Sabem que els missatges que arriben per exemple a un compte a Gmail per
defecte no mostren cap imatge. Fins que l'usuari no faci el clic a "Mostra les
imatges a continuació", aquest missatge no es comptarà com obert. Per això és
molt important sempre afegir atribut ALT amb una crida a acció atractiva per a
totes les imatges.
Els factors que afecten la taxa d'obertura són: línia d'assumpte (subjectline),
nom de remitent ( "From" line); dia i hora d'enviat. Si vols triar un assumpte
eficaç de mailing, farem dos grups per fer un test A / B i enviarem el mateix
disseny de correu però amb diferents títols. L'assumpte amb major Open Rate
indica que missatge té més èxit.
Un altre índex important per avaluar el disseny del teu correu és el ctor (Clickto-Open Rate). Aquesta taxa diu quantes persones que van obrir el missatge i
van fer clic a una part de correu (botó, text link, imatge, etc.).
Aquest indicador diu si el teu missatge és cridaner (text, disseny) i si persuadeix
a usuaris perquè realitzin l'acció desitjada. Ctor és el nombre de clics dividit pel
nombre de missatges oberts. És un índex més precís que CTR perquè mostra
l'interès de les persones sobre el contingut de missatge.
En comparació el CTR (Click - through Rate) mesura la quantitat de clics en una
campanya. És el percentatge de clics fets en el teu missatge dividit pel nombre
total de correus electrònics enviats. Mostra, en general, l'eficàcia d'una
campanya i el resultat de com funcionen tots els seus elements: disseny,
assumpte, copy (text), from name i crida a acció.
La taxa de clics mesura llavors la rellevància de la teva oferta inclosa en mailing.
Quan facis el seguiment d'aquest indicador, has de comptar el nombre de clics
únics en lloc de el nombre total de clics ja que podrien donar-te una falsa
impressió.
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L'indicador per excel·lència que hauria d'estar a la mira de tots els directors de
màrqueting és Conversion Rate. La integració de campanyes de email
màrqueting amb web analytics (per exemple amb Google Analytics a través
tagging de campanyes) pots permetre el seguiment de conversió d'objectius o
accions que esperem els usuaris realitzen al nostre lloc web una vegada que
aterren conduïts des d'una campanya de màrqueting en línia.
Un últim indicador que val la pena analitzar: la taxa de baixa (Unsubscribe Rate).
Després de cada enviament revisa el nombre de destinataris que es van donar
de baixa de la llista. L'alt índex pot ser un senyal que els teus missatges no són
rellevants per als subscriptors o que se senten envaïts per la nostra publicitat.
La llista d'indicadors no és completa. Cada proveïdor de sistema per email
màrqueting ofereix una llarga llista d'indicadors, per exemple el nombre de
correus reenviats, superposició visual, geo tracking, heat map, etc.
Però per començar el seguiment i després l'optimització de les nostres
campanyes comença amb aquests indicadors bàsics. Recorda que un bon email
màrqueting no finalitza amb el clic del usuari, sinó més aviat obre la porta a la
segmentació d'informació i a la utilització estratègica del mig. Aquest canal de
màrqueting pot ser molt eficaç, però requereix que et fixis objectius clars i
resultats quantificables.
9. Cas Pràctic
Farem la creació i gestió d'una campanya de màrqueting a través de MailChimp.
Anirem veient pas a pas que passos s'han de realitzar per arribar a el màxim de
subscriptors i obtenir els màxims beneficis.
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ACTIVACIÓ

Per començar a utilitzar l'aplicació de MailChimp, hem de registrar-nos a la web
de http://mailchimp.com/
Omplim el formulari de registre amb les
nostres dades (l'email ha de ser real ja que
arriba un mail de confirmació).

Revisem la bústia de correu per obrir el
correu de MailChimp Client Services i
activar el compte.
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Per evitar altes automàtiques, ens
demanen la confirmació mitjançant un
captcha.

un cop registrats, ens demanarà una sèrie
de dades per crear-nos el perfil:

ABOUT YOU
 First name: nom
 Last name: cognom.
 Email address: adreça de correu electrònic per als informes de
lliurament i activitat dels enviaments.
ORGANIZATION INFORMATION
Aquestes dades les podran veure els subscriptors quan consultin el seu estat
subscripció, necessari per les lleis anti spam.
 Company / Organization: nom empresa.
 Website URL: domini de la web corporativa.
 Address 1: primera línia de la direcció física.
 Address 2: segona línia de la direcció física.
 City: ciutat.
 State / Province / Region: província.
 Zip / Postal code: codi postal.
 Country: país.
 Your industry: sector de l'empresa, per comparar les campanyes amb
altres de el mateix sector.
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TIMEZONE
Zona horària per al control d'enviaments.
PROFILE PHOTO
.
Podem afegir la nostra foto o logotip, o utilitzar el servei de Gravatar si tenim
sincronitzada nostra adreça de correu electrònic.
Un cop omplerts els camps, podem començar a l'escriptori de Mail Chimp
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CREACIÓ DE LLISTES
Per començar a treballar amb MailChimp, hem de crear primer una llista en la
qual emmagatzemarem les adreces de correu que recollim de diferents vies.
A l'escriptori, busquem el botó Create A List per crear una primera llista per a
guardar les adreces de correu (i utilitzar-les posteriorment en una campanya).
• List name: nom de la llista; hem de ser curosos amb el nom perquè serà un
nom visible pels nostres subscriptors.
• Default "from" name: nom per defecte del remitent; es podrà canviar més
endavant en el moment de crear la campanya.
• Default "from" e-mail: direcció per defecte del remitent; es podrà canviar més
endavant en el moment de crear la campanya.
• Default subject: assumpte de l'correu per defecte; es podrà canviar més
endavant en el moment de crear la campanya.
• Remind people how they got on your list: hem d'explicar com el subscriptor
està apuntat a aquesta llista per adequar-nos a les lleis anti spam.
notifications
• Daily summary: summary of subscriu / unsubscribe activity: correu amb
l'informe diari de l'activitat de subscripcions.
• One-by-one: subscriu notifications es they happen: correu cada vegada que hi
hagi una nova subscripció.
• One-by-one: unsubscribe notifications es they happen: correu cada vegada que
es cancel·li una subscripció.
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EMAIL FORMAT
• People can pick-mail format (HTML or plain-text): els subscriptors podran
escollir el format de l'correu.
Un cop completat el formulari, ja tindrem la nostra llista preparada per rebre
direccions:
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Grups
Els grups són la formes d'organitzar els nostres subscriptors per poder fer
enviaments més específics. en
Manage subscribers> Groups podem crear un segment amb el botó:

En aquesta pantalla podrem escollir com es mostren en el formulari de
subscripció i el títol genèric de el grup i el nom dels diferents grups:
Formularis de registre
Per començar a recollir adreces a la nostra llista, hem de crear un formulari
perquè els nostres subscriptors es donin d'alta. Un cop creada la llista, podem
entrar en les seves opcions:

botó de “Signup forms” apareix:
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A la nova pantalla podrem generar:
• General forms: podem generar els nostres propis formularis de subscripció i
correus de resposta.
• Embedded forms: podem generar el codi html (llenguatge web) per afegir el
formulari de subscripció com un contingut més de la nostra web.
• Form Integrations: podem utilitzar altres plataformes per vincular-les amb la
nostra llista.
GENERAL FORMS: CREACIÓ DE FORMULARIS
Quan vam crear un nou formulari, hem de tenir en compte:
• Forms and response emails: tenim disponible una llista de plantilles dels textos
que veu el subscriptor durant el procés de registre a la llista. Seleccionant cada
un d'ells podem editar formats, colors i estils en la part inferior.
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Signup form URL

: aquest enllaç directe és el que haurem de mostrar als nostres possibles
subscriptors perquè arribin a el formulari de subscripció. També ens servirà
per previsualitzar els canvis del formulari.


Tranlate it: un dels primers passos abans de començar és especificar
l'idioma del formulari i dels textos que apareixeran.



Built it: podem construir un formulari personalitzat afegint nous camps
al formulari.
o field settings: podem canviar opcions dels camps del formulari,
com:

field label: text que veurà el subscriptor en pantalla,
 field tag: códi del camp, necessari per a la importació
manual de correus,
 required field: indicar si el camp es obligatori,
 field visibility: indicar si el camp es visible,
 help text: text d’ayuda del camp que apareix a sota quan
es clica el títol del camp.
o add a field: per afegir nous camps en el formulari. Per
exemple, si volem afegir un desplegable amb diferents opcions
de butlletins, afegim un camp tipus Drop Down:



Design it: podem canviar colors i mides de el text de l'formulari:
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EMBEDDED FORMS: INSERCIÓ DE FORMULARIS

Un cop creat el formulari, podem inserir-lo en la nostra web copiant el codi HTML
que ens dóna MailChimp. Cal tenir en compte que, si fem servir un gestor de
continguts per a l'administració de continguts de la nostra web, a l'ésser codi
HTML hem d'assegurar d'introduir el codi en mode text.

FORM INTEGRATIONS: INTEGRACIÓN CON OTRAS PLATAFORMAS
MailChimp està preparat per integrar-se amb els Gestors de Continguts més
populars, com ara WordPress.
En el cas d'utilitzar WordPress, hem d'instal·lar el plugin de MailChimp List
Subscribe Form
(Http://wordpress.org/plugins/mailchimp/). Un cop instal·lat i activat, l'hem
de configurar des Ajustos
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> Configuració MailChimp indicant nostre compte de MailChimp:

Un cop connectat el connector, podrem escollir entre les nostres llistes i
personalitzar els. Un cop actualitzada la llista, podrem personalitzar les opcions
de l'formulari:

Textos que apareixen a la pantalla:
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Estils de el quadre amb el formulari de subscripció:

Opcions extres per al formulari:
Els camps originals de l'formulari creat per a la llista:
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Si la nostra llista té grups, també podem escollir si surten o no:

Els estils CSS que utilitza el connector per personalitzar encara més el disseny
amb el que apareixerà en pantalla:

Un cop personalitzat, al menú Aparença> Ginys tenim disponible un nou giny
anomenat MailChimp Giny amb el qual podrem mostrar el formulari de
subscripció en alguna zona de el tema que tinguem activat.
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Importa contactes
Si ja tenim una llista prèvia o alguna aplicació que reculli adreces de correu,
podem agafar aquest llistat de correus per incorporar-la al llistat.
Per exemple, si treballem amb PrestaShop, tenim el mòdul d'Aplicacions Front
Office> Bloc newsletter que mostra el formulari d'alta al lateral de la nostra
botiga:
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D'altra banda, tenim el mòdul d'Administració> Newsletter per recollir totes les
direccions recollides pel mòdul anterior:

A l'entrar en les nostres llistes, al prémer en la llista que vulguem ampliar,
tindrem l'opció d'Import.

PUJAR UN ARXIU CSV O TXT
És important que a l'hora d'importar les dades, el full de dades tingui la mateixa
estructura que el nostre formulari i en codificació UTF-8. Per defecte, el formulari
bàsic d'inscripció demana el correu electrònic, nom i cognoms del subscriptor
amb la següent estructura:

Un cop formatat el document, el podem pujar utilitzant el formulari que ens
apareix en pantalla:
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COPIAR / ENGANXAR DEL EXCEL
Si no volem complicar-nos formatant el document, l'altra opció és enganxar
directament la llista en el següent quadre:

En el nostre arxiu d'Excel haurem de tenir, al menys, tantes columnes com camps
en el nostre formulari de subscripció:

Un cop copiats i enganxats en el camp d'importació, MailChimp ens mostra el
resultat de la lectura de les dades per començar la importació:
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En el moment de la comprovació prèvia ens sortirà un avís perquè editem cada
columna de dades per assignar-la a cada camp del nostre formulari de
subscripció:

Un cop importada la nostra llista, la podrem consultar a
Manage subscribers > View subscribers:
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CREACIÓ DE CAMPANYES
Les campanyes són les trameses de butlletins de notícies i el seu seguiment. Per
començar una nova campanya entrem en l'apartat de Campaigns al menú de
l'esquerra i premem en el botó de:
A continuació ens demana quin tipus de campanya volem fer:
• Regular ol 'Campaign: enviar un butlletí de notícies amb disseny i imatges.
• Plain-Text Campaign: enviar un butlletí de notícies només text, sense disseny
ni imatges.
• A / B Split Campaign: enviar a dos grups diferents, per determinar el millor
assumpte o remitent.
• RSS-Driven Campaign: enviar el contingut des d'un canal RSS.
Regular ol 'Campaign
En el moment d'escollir un tipus de campanya, ens mostra un assistent de
configuració amb diverses fases:

DESTINATARIS
En la fase d'Recipients vam decidir la llista (sencera o segmentada) a la qual

enviem el butlletí:

CONFIGURACIÓ DE LA CAMPANYA
En la fase de Setup configurem la informació bàsica de la campanya:
En la fase d'Recipients vam decidir la llista (sencera o segmentada) a la qual
enviem el butlletí:
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A la pestanya Tracking podem indicar que MailChimp detecti l'obertura dels
mails. Per a això MailChimp afegeix una petita imatge perquè després es pugui
detectar la descàrrega. A més, podem activar altres mitjans d'anàlisi com Google
Analytics.
A la pestanya Social Media podem publicar el nostre butlletí en Twitter i
Facebook.

A la pestanya More Options podem activar el convertidor de vídeos (si els anem
a afegir en el butlletí) i l'autenticació de campanya (necessària per evitar antispam).
• La my Templates: plantilles de correu creades amb anterioritat.
• email Designer: l'eina pròpia de MailChimp per generar dissenys personalitzats.
• Predesigned: plantilles predissenyades.
• Code your own: per pujar el codi d'un butlletí maquetat per nosaltres mateixos.
• Import: per pujar una plantilla codificada per tercers.
• Classic Templates: dissenys clàssics.

TEXT PLA

En aquesta fase de Plain-Text podem revisar el format de la butlleta com a text
pla, per si es vol polir el contingut que es mostra (per exemple, treure els
missatges alt de les imatges):
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CONFIRMACIÓ DE L'ENVIAMENT
En aquesta última pantalla es revisa si ens falta algun paràmetre per configurar,
i a més podem fer una prova d'enviament per visualitzar el butlletí en viu:

Finalment, a la fi tenim el botó d'enviament directe o la programació de
l'enviament:
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Plain‐Text Campaign
És la forma d'enviar un butlletí sense format, ja que la fase de disseny s'omet:

A/B Split Campaign
Aquesta opció, bloquejada d'inici, permet fer campanyes comparatives per
assumpte de l'correu, el nom del remitent o la data d'enviament:
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Fent primer un enviament de prova a un percentatge de la llista de destinataris
(per exemple, a un 20%), i després a el percentatge restant amb la versió
"guanyadora", és a dir, la versió que ha aconseguit un major nombre d'obertures,
de pulsacions en els enllaços o manual.

En el cas de selecció manual, en el seguiment de la campanya podrem veure els

resultats de el test i escollir la campanya més òptima:
La resta de el procés és igual, excepte que en el disseny de la campanya també
es pot diferenciar el contingut en funció de l'enviament A o B utilitzant etiquetes
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pròpies de MailChimp:

RSS‐Driven Campaign

A continuació configurem la periodicitat de l'enviament:

Finalment seguim l'assistent amb el botó de

DESTINATARIS
En la fase d'Recipients vam decidir la llista (sencera o segmentada) a la qual
enviem el butlletí:
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CONFIGURACIÓ DE LA CAMPANYA
En la fase de Setup configurem la informació bàsica de la campanya:

A la pestanya Tracking podem indicar que MailChimp detecti l'obertura dels
mails. Per a això MailChimp afegeix una petita imatge perquè després es pugui
detectar la descàrrega. A més, podem activar altres mitjans d'anàlisi com Google
Analytics.
A la pestanya Social Media podem publicar el nostre butlletí en Twitter i
Facebook.

A la pestanya More Options podem activar el convertidor de vídeos (si els anem
a afegir en el butlletí) i l'autenticació de campanya (necessària per evitar antispam).
DISSENY DE LA CAMPANYA
En la fase de Design podem dissenyar el correu que es mana. MailChimp ens
dóna sis opcions:
• La meva Templates: plantilles de correu creades amb anterioritat.
• Correu electrònic Designer: l'eina pròpia de MailChimp per generar dissenys
personalitzats.
• Predesigned: plantilles predissenyades.
• Code your own: per pujar el codi d'un butlletí maquetat per nosaltres mateixos.
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• Import: per pujar una plantilla codificada per tercers.
• Classic Templates: dissenys clàssics.
Tant en les plantilles predissenyades com a l'eina de dissenyat de l'MailChimp hi
ha camps per incloure l'última entrada del nostre feed. Però també podem
treballar amb les etiquetes pròpies de MailChimp:
*|FEED:http://www.softobert.com/feed/ [$count=5, $content=full]|*
*|FEEDITEMS:|*
*|END:FEEDITEMS|*
*|END:FEEDBLOCK|*

TEXT PLA
En aquesta fase de Plain-Text podem revisar el format de la butlleta com a text
pla, per si es vol polir el contingut que es mostra (per exemple, treure els
missatges alt de les imatges):

CONFIRMACIÓ DE L'ENVIAMENT
En aquesta última pantalla es revisa si ens falta algun paràmetre per configurar,
més podem fer una prova d'enviament per visualitzar el butlletí en viu.
DISSENY DE LA CAMPANYA
En la fase de Design podem dissenyar el correu que es mana. MailChimp ens
dóna sis opcions:
• my template: plantilles de correu creades amb anterioritat.
• Correu electrònic Designer: l'eina pròpia de MailChimp per generar dissenys
personalitzats.
• Predesigned: plantilles predissenyades.
• Code your own: per pujar el codi d'un butlletí maquetat per nosaltres mateixos.
• Import: per pujar una plantilla codificada per tercers.
• Classic Templates: dissenys clàssics.
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My Templates
My Templates
En la nova pantalla podem recuperar les nostres plantilles o crear una nova:
En aquest apartat tenim les plantilles creades i guardades amb anterioritat a
l'apartat de Campaigns>
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Email Designer
A l prémer el botó accedirem a unes plantilles de disposicions bàsiques
(amb una o diverses columnes, amb o sense imatges destacades.):

En el moment de modificar el disseny, premerem sobre les diferents caixes dels
continguts en el disseny de l'esquerra, i els canviarem a la columna esquerra.
Un cop configurats els continguts, podem canviar els estils generals de el
disseny:
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Els comentaris s'utilitzen quan es mana una prova: el destinatari pot respondre
a l'missatge per comentar el butlletí, i els comentaris apareixeran en l'apartat de
comentaris:
Predesigned
MailChimp té preparats una sèrie de plantilles temàtiques, organitzades en
categories, per poder crear la campanya de forma ràpida. En contrapartida, les
opcions d'edició són més limitades.
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Code your own
En aquest apartat podem seleccionar si volem pujar el codi
d'una plantilla creada amb el nostre propi codi HTML
directament a MailChimp o editar el codi d'una plantilla
pujada anteriorment:
Quan enganxem el codi, tenim una imatge en blanc i suggeriments per completar
el codi, com l'enllaç perquè el destinatari pugui donar de baixa la subscripció:

Import
S i tenim una plantilla dissenyada per MailChimp podem
importar segons el format en què la tinguem: penjada en
una url, comprimida en zip, el codi font o si volem guardarla en l'apartat de plantilles.
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Classic Templates

Més dissenys disponibles. La diferència amb les noves plantilles és la forma
d'editar-les, amb una finestra a part per cada apartat de contingut.
Eina de disseny
Quan vam editar els quadres de text, MailChimp ens dóna una barra
d'eines amb les opcions de disseny més habituals; per veure totes les
opcions cal prémer a la icona de fletxa
E EFECTES DE TEXT

Negreta, cursiva, font, mida del text, color de text, color de ressaltat, subratllat.
ENLLAÇOS
Afegir vincle, eliminar vincle, crear ancoratge.
ESTIL DEL BLOC

Llista numerada, llista sense numerar, encapçalats (títols), alineació esquerra,
centrada, dreta, justificada, línia de separació.
IMATGE
Afegir imatge.
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EINES DE COPIAR
Enganxa com a text pla, enganxar des de MS Word, eliminar el format de text ja
enganxat.
EINES ESPECIALS

Veure codi HTML, desfer, refer, corrector ortogràfic.
ETIQUETES ESPECIALS DE MAILCHIMP

Aquestes etiquetes permeten afegir informació especial de MailChimp o de
destinatari.
SEGUIMENTS
Un cop enviada la campanya, podem fer el seguiment a través de l'apartat de

Reports de menú lateral:
A l'entrar a la campanya, podrem veure un resum dels resultats de la campanya,
amb un percentatge dels correus oberts respecte al total d'enviats correctament,
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i el percentatge dels enllaços oberts respecte el total d'enviats correctament.


En els quatre últims quadres, tenim els números absoluts de el
resultat de la campanya:




• Opened: total de correus oberts.



• Clicked: total d'enllaços premuts.



Bounced: correus rebutjats. Per tenir més informació cal anar a
Activity> bounced per poder veure per què s'han rebutjat:

o Soft bounced: els correus han estat rebutjats per temes tècnics (la bústia està
ple, no es pot connectar amb el servidor de correu o el missatge és molt llarg).

o Hard bounced: els correus han estat rebutjats perquè el domini no respon (el
compte de correu o el domini ja no existeixen, o el servidor de correu rebutja
qualsevol correu).
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Just a sota d'aquest quadre, apareix la llista completa de retornats i es pot
consultar el perquè s'ha tornat el correu a l'enllaç "Bounce Reason".
• Unsusbscribed: subscriptors que s'han donat de baixa.
ANNEX 1: EXPORTACIÓ DE LLISTES DES MailChimp
Si volem fer una còpia de seguretat de les nostres llistes des MailChimp,
podem descarregar-nos un fitxer CSV amb el botó de

Per poder treballar amb aquest arxiu, hem de obrir-lo amb MS Excel seguint els
següents passos:
1. Obrim MS Excel i generem un llibre nou.
2. A la pestanya Dades, seleccionem l'opció Des text:
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1. A la finestra que s'obre, seleccionem l'arxiu descarregat i premem el botó de
Importa.
2. En l'assistent que s'obre, en el primer pas hem de seleccionar que l'arxiu té
els camps Delimitados i que l'Origen de l'arxiu és 65001: Unicode (UTF-8) per
respectar els accents i caràcters especials:

1. En el pas 2, hem d'especificar el caràcter delimitador, que en el cas de
l'MailChimp és una coma:

63

1. Finalment, en el pas 3, podem especificar el tipus de valor de cada columna.
Aquest pas el podem saltar i prémer Finalitzar:
1. Finalment, acceptem l'última pantalla:
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Annex 2: DETECTAR REGISTRES DUPLICATS
Un cop tinguem llistes importades en MS Excel, si volem detectar registres
duplicats podem copiar les dades de diferents llistes en un sol full d'un llibre de
MS Excel i seguir aquests passos:
1. Seleccionem la columna que volem revisar, ia la pestanya d'Inici, busquem el
botó de

Format condicional> Ressaltar regles de cel·les> Duplica valors ...

1. A la finestra que s'obre, escollim el tipus de dada a marcar, en el nostre cas
Duplicats, i el format de ressaltat:
1. Seleccionem el títol de camp, i premem el botó de Ordenar i filtrar> Filtre:

1. Ara, al desplegable del títol de camp, podem ordenar per colors:
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Enllaços:






https://mailchimp.com/es/help/tips-for-sending-campaigns/
https://mailchimp.com/es/help/best-practices-for-email-marketing/
https://www.analiticaweb.es/7-consejos-mejorar-campanas-email-marketing/
https://carlosguerraterol.com/tips-campanas-email-marketing/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pir%C3%A1mide_invertida
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