
Курс Email-маркетингу
─

Огляд
Буде простіше вчитися, якщо ви:

- маєте базове розуміння сфери інтернет-маркетингу;
- знаєте основи html/css (не обов'язково);
- добре володієте Excel та Photoshop;
- відповідально та серйозно ставитеся до завдань;
- вмієте розставляти пріоритети та працювати у команді.

Причини, щоб обрати цей курс
1. Програма курсу сертифікована IAB Ukraine, що підтверджує експертизу та якість

матеріалу.
2. Затребуваність e-mail-маркетологів на ринку праці компанії знаходяться в пошуку

e-mail-маркетологів, навіть без досвіду, по 2-3 місяці!
3. Застосовність матеріалу, курс від скоринки до скоринки просочений 17-ти річним

досвідом і знаннями тичерів Promodo, а також кейсами найвідоміших компаній, таких
як Фокстрот,Vodafone, Infoshina, Цитрус та інших TOP e-Commerce проектів.

4. Перспективи розвитку професійно, надалі можна бути вузькоспрямованим
e-mail-маркетологом, маркетологом по всіх каналах просування, верстальником,
фахівцем з альтернативних каналів (чат-боти)

Технічні подробиці
Для навчання тобі знадобиться комп'ютер чи ноутбук, інтернет.
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Програма курсу:

Вступна

Доставлення

Вступна, знайомство

- Про спам, спам-пастки і спам-мітки
- репутація відправника. Що таке SPF, DKIM та DMARK

Типи розсилок (промо та тригери)

Структура та контент листа

– Які типи розсилок бувають?
- Промо розсилки та їх види
- Автоматичні розсилки: які бувають і для чого потрібні.
- Приклади

Структура та контент листа:
- Структура листа
- Види блоків у листі (обов'язкові/специфічні)
- Докладніше про кожен блок + приклади

Мультиканальність

Метрики

Мультиканальність:
- Email
- SMS
- Viber
- різні комбінації

Метрики:
- Визначаємо ключові метрики;
- що дає Open Rate та Click Rate;
- Витягуємо дані з GA
- Чому ROI?

Сервіси відправок

Формати та механіки збору даних

Сервіси відправок
- Критерії вибору сервісу
- Найпопулярніші сервіси для розсилок.

Формати та механіки збору даних:
- навіщо потрібний double opt-in
- які форми підписок бувають
- де розмістити форму
- поля форми, їх валідація
- які лід-магніти використовувати
- не формою єдиної: інші джерела контактів
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- максимум можливостей лендингу для збирання email

Аналіз конкурентів

Аудит поточного email-маркетингу

Аналіз конкурентів:
- навіщо потрібен
- Визначаємо послідовність аналізу
- основні фактори

Аудит поточного email-маркетингу:
- навіщо потрібен
- складові аудиту
- вигоди

Практика
Аналіз конкурентів

Аналіз конкурентів

Аудит поточного email-маркетингу

Сегментація, що працює

Тестування

Сегментація, яка працює:
- навіщо потрібні сегменти
- види та основні параметри сегментації
- реальні приклади та типові помилки

Тестування:
- види тестів
- перевірка достовірності
- зводимо дані

Photoshop / Figma
*як дістати для верстки листа
об'єкти з ресурсів

Photoshop
- навіщо Photoshop email-маркетологу
- можливості Photoshop, без яких не обійтись
- Інструмент Figma. Базові засади роботи.

Практика
Верстаємо перший лист у Stripo верстка простого листа в Stripo (з картинками з лекції

Photoshop/Figma)

Захист Захист проєктів
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Важлива інформація

I. Є разбивка платежа
На 3 частини оплата відбувається на сайті. Першу частину оплачуєш до старту занять,
другу та третю – протягом навчання.
Всі матеріали записуються та доступні у ЛК студента
Доступ відкритий ще 6 місяців після закінчення курсу, що дає можливість повернутися
та переглянути матеріали, якщо щось забули.

Контакти:
Артем– менеджер курсів Promodo Academy

0960472248 (тг и вайбер)
0500878381 моб связь

Сайт: https://academy.promodo.ua/retention/online
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