
Venezia to marka specjalizująca się w produkcji 
butów, torebek, kurtek oraz innych akcesoriów 
ze skóry. Firma sprzedaje swoje produkty 
w sklepie internetowym i ponad 65 butikach 
w całej Europie. 

O firmie

Wg statystyk SeeWhy nawet 75% osób porzucających koszyk w e-sklepie ma zamiar do nich 
powrócić.  Dlatego  wysyłając przypomnienia o dokończeniu transakcji zmniejszasz ryzyko 
strat spowodowanych przez niesfinalizowane zakupy. Pamiętaj także o rekomendacjach 
produktów, które mogą wygenerować dodatkowe 35% Twoich przychodów. 

Wzbogacenie planu email marketingowego o kombinację modułów: porzuconego koszyka 
i rekomendacji produktów pomoże Ci osiągnąć nawet 16-krotny zwrot z inwestycji. 
Tak samo jak marce modowej Venezia.

Obszary działalności

moda
e-commerce
retail

Jak znana marka modowa osiągnęła 16-krotny zwrot 
z inwestycji w reklamę dzięki odzyskanym koszykom 
zakupowym rekomendacjom produktów
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Venezia obrała za cel zwiększenie ilości transakcji dokonywanych przez klientów w sklepie internetowym.
Firma chciała zapobiec utracie potencjalnych klientów na końcowym etapie lejka sprzedażowego poprzez  
dostosowanie komunikacji marketingowej. Treść miała bazować na danych behawioralnych użytkowników 
zapisanych do bazy e-mail Venezia.  

Problem

Rozwiązanie

Wykorzystując Moduł Webowy ExpertSender, 
Venezia wprowadziła trafnie dobrane rekomendacje 
produktów zarówno do swoich newsletterów, 
jak i wysyłanych automatycznie e-maili 
przypominających o porzuconym koszyku.

Dzięki Silnikowi Rekomendacji Produktów 
ExpertSender Venezia może oferować swoim 
klientom indywidualnie dobraną ofertę.  

Każda interakcja klienta z produktem 
(kliknięcie lub zakup) ma swoją wagę w zależności 
od częstotliwości wykonywanych działań, 
daty ostatniego zakupu czy też typu transakcji.

Zebrane dane umieszczane są następnie 
w wiadomości w formie Treści Dynamicznych, 
co pozwala na dobór odpowiednich rekomendacji 
produktów w oparciu o preferencje klienta. 
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Rekomendacje produktów wygenerowane 
przez ExpertSender

Wiadomość Venezia przypominająca o porzuconym 
koszyku - odbiorcy klikający w linki podnieśli wskaźnik 

konwersji do 12%.



Oto wyniki osiągnięte przez Venezię w ciągu 
miesiąca od momentu wprowadzenia modułów 
Porzuconego Koszyka i Rekomendacji 
Produktów ExpertSender. 

Wiadomości o porzuconym koszyku pozwoliły 
osiągnąć wskaźnik konwersji na poziomie 12%. 
Rekomendacje produktów przyniosły 
65 dodatkowych transakcji w miesiącu 
i 16-krotny ROI*.

* W oparciu o standardowe wskaźniki Moduł Web ExpertSender

Rezultat

Dzięki modułom Porzuconego 
Koszyka i Rekomendacji 
Produktów udało nam się nakłonić 
wielu klientów do dokończenia 
zakupu.  Samo umieszczenie 
w wiadomościach polecanych 
produktów przyczyniło się 
do wzrostu sprzedaży. Ogromnie 
cenimy sobie zespół 
ExpertSender za ich rady 
odnośnie strategii i chęć 
testowania różnych rozwiązań.

Przemysław Słaby
eCommerce Marketing Director, Venezia

 

Rekomendacje Produktów podnoszą średnią 
wartość zamówienia i wpływają na większe 
zaangażowanie klienta oferując mu odpowiednio 
dobrane, interesujące treści.  

Ta niezwykle efektywna strategia pomaga 
osiągnąć maksymalne zyski z potencjalnej 
sprzedaży krzyżowej i kierowaniu uwagi 
klienta na droższe produkty.
 
Porzucony Koszyk – przypominając o nim 
odzyskasz klientów, którzy opuścili stronę 
nie finalizując zakupu. Zamiast ubolewać 
nad straconymi okazjami sprzedażowymi 
wykorzystaj powiadomienia Web Push, 
na urządzeniach mobilnych oraz email, 
żeby dotrzeć do tej grupy.  

Automatyzacja Email Marketingu polega 
na tworzeniu scenariuszy komunikacji opartej 
o określone warunki i zachowania. Ścisłe warunki 
i zasady towarzyszące kolejnym krokom 
określają ścieżkę, jaką podąża klient 
w danym scenariuszu. 

Wykorzystane technologie

Rekomendacje Produktów
Porzucony Koszyk
Marketing Automation
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Wskaźnik Konwersji

12%
ROI

16x
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Dziękujemy Ci za czas poświęcony 
na zapoznanie się z opisaną historią. 
Chętnie porozmawiamy o Twoim 
programie do email marketingu i o tym, 
jak Tobie również możemy pomóc 

expertsender.pl/demo

Te marki nam zaufały
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