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W ExpertSender powtarzamy to od dawna: e-mail jest 
najwygodniejszym, najtańszym i najlepiej 
konwertującym kanałem zarówno pozyskiwania 
nowych, jak i utrzymywania istniejących klientów. 
A jego wydajność w 2021 roku – drugim roku 
pandemicznych obostrzeń, w którym wiele firm 
zmuszona będzie ograniczyć marketingowe wydatki – 
będzie wręcz podwójnie atrakcyjna.  

Skoro więc eCommersy jeszcze bardziej skupiać się 
będą na tym kanale, to co należy robić, by wyróżnić 
się spośród konkurencji?  

By udzielić na to rzeczowej odpowiedzi, zapytaliśmy 
Polaków o to, jak korzystają z e-maila, co właściwie 
myślą o ofertach, które otrzymują tym kanałem oraz jaki 
mają stosunek do spamu. Z udzielonych odpowiedzi 
wynika jasno, że – parafrazując popularny slogan – 
Personalized Email Is King! Ale nie uprzedzajmy faktów. 

Odpowiedzi uzyskane podczas badania zebraliśmy 
w niniejszym raporcie, opatrując je stosownym 
komentarzem.

Owocnej lektury!

Krzysztof Jarecki
CEO, ExpertSender

https://expertsender.pl/?utm_source=RaportEmail2021&utm_medium=pdf&utm_campaign=RaportEmail2021


Aż 2/3 Polaków
korzysta z więcej niż jednego adresu e-mail!

Ponad 40% Polaków ma dwa, a co czwarty nawet więcej prywatnych kont e-mailowych. Razem 
stanowi to aż 2/3 wszystkich polskich użytkowników Internetu! Z czego to wynika? W dużej 
mierze z faktu, że użytkownicy rozdzielają różne swoje działania na różne konta pocztowe – inne 
służy im do kontaktów z bankiem, obsługiwania platformy Allegro czy robienia zakupów 
w Internecie, a inne do rejestracji w popularnych serwisach czy subskrypcji różnych treści. 
Ten powszechny podział na „poważną” skrzynkę przeznaczoną do „poważnych” spraw oraz 
skrzynkę przeznaczoną do korzystania z usług, co do których istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że przesyłać będą nietrafione – a niekiedy wręcz nachalne – wiadomości, powinien Cię uczulić na 
jakość tego, co robisz w swojej komunikacji. Rób wszystko, aby treści, które oferujesz swoim 
subskrybentom, zachęcały ich do podania podczas rejestracji tego pierwszego, a nie drugiego 
adresu e-mail. Poza tym daj im możliwość wyboru częstotliwości otrzymywania komunikacji 
od Ciebie (np. raz w tygodniu, raz w miesiącu), aby dodatkowo uniknąć ryzyka ich „przeciążenia” 
wysyłanymi treściami.
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Ile masz prywatnych 
skrzynek e-mailowych?

2

1

3-5

6-10

41%

30,8%

25,6%

1,8%
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Aż 6 na 10 Polaków 
subskrybuje newslettery!

Zapewne tak wysoki odsetek osób deklarujących subskrypcję częściowo wynika ze skuteczności 
wabika „rabat za zapis”, który stosuje bardzo wiele sklepów, ale nie tylko. Wielu Polaków po 
prostu chce być w kontakcie ze swoimi ulubionymi brandami, czuje z nimi więź i pragnie 
otrzymywać informacje o nowościach i promocjach. Dla marketerów prowadzących aktywne 
działania retencyjne jest to duże ułatwienie. Najważniejsze jest to, aby takiego zapisanego 
i zainteresowanego użytkownika nie rozczarować, a wręcz robić wszystko, by go utrzymać, 
dostarczając dobrej jakości treści – i ostatecznie zachęcić do regularnych zakupów u nas. 

Ponad 3/4
z nich subskrybuje newslettery swoich 
ulubionych marek.

Czy subskrybujesz newslettery?

Tak

Nie

60,1%

39,9%

Czy otrzymujesz e-mailem oferty od swoich ulubionych marek? 

Tak

Nie

77,4%

22,6%
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Prawie połowa polskich użytkowników Internetu nawet kilka razy dziennie sprawdza oferty 
„wpadające” na ich skrzynkę e-mailową. Na pewno wpływ na to ma fakt, że coraz więcej 
użytkowników korzysta z e-maila na urządzeniach mobilnych. A że smartfony mają zawsze przy 
sobie, a do tego mają włączone powiadomienia o nowych wiadomościach, to od razu sprawdzają, 
co przyszło. E-mail jest więc doskonałym narzędziem dotarcia do klienta. Aby jednak nie 
zmarnować tego potencjału i dobrze wykorzystać uwagę subskrybentów oraz skłonić ich do 
działania, niezwykle istotne jest, abyś dostosował(a) wysyłaną komunikację do urządzeń 
mobilnych tak, by prawidłowo się na nich wyświetlała.  
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Prawie połowa Polaków
sprawdza oferty przesyłane im za 
pośrednictwem e-maila nawet kilka razy 
dziennie!

Jak często czytasz oferty 
e-mailowe trafiające do 
Twojej głównej skrzynki?

47,1%

27,1%

13,6%

5,4%

Kilka razy dziennie

Raz dziennie

2-3 razy w tygodniu

Rzadziej niż raz na tydzień
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Świadomość tego faktu deklaruje aż 86,4% respondentów. Dlatego też wysyłanie Polakom 
ogólnych wiadomości może budzić w nich zniecierpliwienie. Nie popełniaj tego błędu i nie marnuj 
ich uwagi czy gotowości do zapoznania się z wiadomościami od Ciebie. Dostarczaj tylko 
spersonalizowanych treści, na które Twoi subskrybenci będą dobrze reagować. Aby robić 
to dobrze, must-havem jest wykorzystywanie narzędzi do segmentacji oraz personalizacji 
komunikacji e-mailowej, w tym funkcji dynamic content, pozwalającej na umieszczanie w treści 
wiadomości informacji skorelowanych z konkretnymi danymi o kliencie – oraz o produktach bądź 
usługach – w Twojej bazie danych. 
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Zdecydowana większość Polaków
rozumie, że spersonalizowana komunikacja 
e-mailowa, którą otrzymują, wykorzystuje dane
o ich preferencjach. 

Czy wiesz, że treść e-maila, 
którego otrzymujesz, może 
być dopasowana do Twoich 
preferencji?

Tak

Nie
86,4%

13,6%
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Ponad połowa Polaków 
chętniej czyta wiadomości z ofertami 
dopasowanymi do ich potrzeb.

Ponad 75% respondentów wprost przyznaje, że chce otrzymywać spersonalizowane wiadomości 
– bo to wygodne i pozwala oszczędzać czas na poszukiwanie interesujących ofert. 
Ale jednocześnie co piąty Polak nie chce z takiej personalizacji korzystać. Dlaczego? Być może 
dlatego, że do tej pory doświadczał personalizacji realizowanej nieudolnie – śledzenie zachowań 
i preferencji było natrętne i bezmyślne, a prezentowane oferty dublowały dokonany już zakup 
(np. klient kupił mop, ale wciąż otrzymuje reklamy i komunikaty dotyczące mopów). Marki po 
prostu w kółko rekomendują ten sam lub podobny produkt, zamiast faktycznie pomagać klientom 
w sensownych zakupach, proponując np. użyteczny up-selling. Dlatego też zainwestuj 
w inteligentną segmentację swojej bazy klientów oraz zaawansowaną personalizację, które 
razem pomogą Ci wysyłać subskrybentom dokładnie to, czego w danym momencie potrzebują.

3 na 4 Polaków
chce otrzymywać tylko takie oferty, które ich 
interesują. 

Czy chętniej czytasz oferty e-mail, 
jeśli są one dopasowane do Twoich 

potrzeb?

Tak

Nie

Nie wiem

61,5%

22,4%

16%

Czy chciałbyś/łabyś odbierać 
e-maile tylko z ofertami, które Cię 

interesują? 

Tak

Nie wiem

Nie

75,6%

14,8%

9,6%
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Te 70,3% uświadamia nam, że subskrybenci wyczekują specjalnych ofert i m.in. to jest ich 
motywacją do zapisania się do danego newslettera. Warto więc im takie specjalne, niedostępne 
nigdzie indziej oferty dostarczać. Umiejętne dawkowanie takich wiadomości sprawi, 
że subskrybenci nie będą się wypisywać, a wręcz będą chętniej otwierać wszystkie wiadomości, 
jakie im wysyłasz w imieniu swojej marki – bo nigdy nie wiadomo, czy poza jakościową treścią 
nie „wpadnie” im kod, który pozwoli na dokonanie zakupu w bardzo korzystnej cenie. 
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Prawie 3/4 Polaków
wie, że na ich skrzynkę e-mail trafiają oferty 
specjalne, niedostępne w innych miejscach.

Czy wiesz, że na Twój 
e-mail trafiają oferty 
specjalne, których możesz 
nie spotkać w innym 
miejscu?

Tak

Nie

70,3%

29,7%

https://expertsender.pl/?utm_source=RaportEmail2021&utm_medium=pdf&utm_campaign=RaportEmail2021


9  /  ExpertSender Jakie e-maile chcą otrzymywać od Ciebie klienci w 2021 roku?

9 na 10 Polaków 
wie, że ma prawo cofnąć zgodę na przesyłanie 
ofert e-mailowych na swoją skrzynkę.

Jest to bardzo wysoki poziom świadomości – warto więc, abyś o tym pamiętał(a) projektując 
swoją komunikację w tym kanale. Subskrybenci wiedzą, że nie zapisują się na zawsze i mogą 
w dowolnej chwili zmienić swoje preferencje – z wycofaniem swojej zgody i usunięciem swojego 
adresu e-mail z Twojej bazy włącznie. Tak zdarzyło się postąpić aż 64% Polaków. Musisz 
to honorować – co w dobie regulacji RODO jest oczywiste, bowiem w najlepszym razie ryzykujesz 
oznaczaniem Twojej komunikacji jako spam i spadkiem reputacji marki, a w najgorszym – 
problemami z prawem. Ale jednocześnie musisz dbać o jakość tego, co wysyłasz. Upewnij się 
więc, że nie ograniczasz się do prostych chwytów typu „Zapisz się, a damy Ci rabat”, bowiem duża 
część tych nowych subskrybentów zaraz się wypisze. Zamiast prostego rabatu zaoferuj im 
atrakcyjne treści, które sprawią, że nie będą chcieli rezygnować z otrzymywania e-maili 
od Ciebie. Najważniejsza jest dobra segmentacja i personalizacja wiadomości. Bez nich Twoi 
subskrybenci będą się wypisywać bez żalu. 

Prawie 2/3 Polaków
zdarzyło się anulować subskrypcję newslettera. 

Czy wiesz, że masz prawo cofnąć 
zgodę na przesyłanie ofert 

e-mailowych na Twoją skrzynkę?

Tak

Nie

88%

12%

Czy kiedykolwiek anulowałeś/łaś 
subskrypcję newslettera? 

Tak

Nie

63,9%

36,1%
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Polacy mają świadomość, że mechanizmy ochrony przed spamem nie są doskonałe i potrafią 
oznaczyć w ten sposób wiadomości jak najbardziej wyczekiwane, np. wiadomość z linkiem 
aktywacyjnym do serwisu albo e-mail transakcyjny. W związku z tym prawie połowa Polaków 
regularnie zagląda do folderu SPAM – i to jest raczej główny (jeśli nie jedyny) powód takiego 
zachowania. Jednocześnie jednak ponad połowa badanych nie ma takiego zwyczaju, lepiej więc 
robić wszystko, by wiadomości tam nie trafiały. Wybór odpowiedniej platformy, dbającej 
o zwiększanie dostarczalności, ale także optymalizującej wiadomości przez testy A/B, na pewno 
bardzo Ci w tym pomoże.
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Prawie połowa
Polaków otwiera wiadomości z folderu SPAM!

Czy otwierasz wiadomości 
z folderu SPAM?

Nie

Tak

51,9%
48,1%
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Wbrew ludowej mądrości, książki oceniamy po okładce, a e-maile – po tytule wiadomości. Dobrze 
napisany subject line może skłonić do otwarcia nawet niechcianego e-maila. Dobrze napisany, 
czyli jaki? Najlepiej intrygujący. Aby zobaczyć, co zadziała w przypadku Twojego produktu oraz 
Twojej bazy subskrybentów, a co nie, przeprowadzaj testy A/B dla dwóch wariantów oraz 
dodawaj preheader do każdej wiadomości. Wykorzystuj ciekawość Polaków do zwiększania 
swojego open rate.
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Dla 4 na 5 Polaków
temat e-maila ma wpływ na to, czy wiadomość 
zostanie otwarta!

Czy tytuł maila ma wpływ 
na to, czy otworzysz 
wiadomość?

Tak

Nie

Nie wiem79%

13,6%

7,4%
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Jak pisała nasza poetka-noblistka: żyjemy dłużej, 
ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami. Mimo 
pandemii koronawirusa wciąż żyjemy w pędzie i nie 
mamy czasu czytać wszystkiego, co się nam przysyła. 
Marki zapominają jednak o tej prawdzie, wysyłając 
wszystkim swoim subskrybentom to samo, za mało 
dbając o to, czy dane treści zainteresują wszystkich 
w bazie w równym stopniu. Dlatego też, aby być 
skutecznym, newslettery należy wysłać inteligentnie, 
korzystając przede wszystkim z zaawansowanej 
segmentacji oraz personalizacji – ale także z funkcji 
dynamic content – tak, aby trafić dokładnie w to, co 
może zainteresować naszego subskrybenta i skłonić go 
do podjęcia konkretnego działania. Tym bardziej, 
że e-mail pozostaje najtańszym i najszerzej 
docierającym kanałem komunikacji marketingowej.

Z naszego raportu wynika jasno, że Polacy kochają 
newslettery miłością cierpliwą, lecz warunkową – warto 
o tym pamiętać w 2021 roku i robić wszystko, by nie 
odrzucili Waszych marketingowych zalotów ;) 

Powodzenia! 

Piotr Czynsz
eCommerce Growth Manager, ExpertSender
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Naszymi klientami są m.in.:

ExpertSender to stabilna, zapewniająca wysoką 
dostarczalność (nawet 99,7%) platforma do marketing 
automation w kanałach: e-mail, SMS, mobile oraz web. 
Nasze narzędzie pomaga eCommerce’om dokonywać 
zaawansowanej segmentacji klientów w oparciu o dane
oraz dynamicznie personalizować wiadomości.

kontakt@expertsender.pl   |   expertsender.pl

© 2021 Wszelkie prawa zastrzeżone

Działamy od ponad 11 lat i dostarczamy
20 miliardów wiadomości rocznie dla ponad 
1000 marek na całym świecie. 

Skorzystaj z kompleksowej obsługi oraz 
wsparcia naszych ekspertów, aby 
sprzedawać więcej i zwiększać lojalność 
swoich klientów! 
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