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OPIS ROZWIĄZANIA

Mail.GO

Produkt wykorzystujący ogromną bazę największych serwisów 
internetowych posiadających subserwisy będące darmowymi 
skrzynkami pocztowymi.

Mail.GO= goREMARKETING + goMA + goTARGETING

Jest to połączenie Marketing Automation z Remarketingiem 
dodatkowo wsparte możliwościami zaawansowanego targetowania 
reklam.

Zaletą jest ogromny zasięg aktywnych i zweryfikowanych skrzynek 
pocztowych oraz generowanie wiadomości w momencie logowania 
się na swoją skrzynkę pocztową.  

Całość komunikacji z systemem Mail.GO odbywa się bazując 
na pliku cookies pochodzącym z przeglądarki klienta.

Użytkownik dostaje wiadomość jako pierwszą z treścią dopasowaną 
do jego zainteresowań, dzięki czemu przykuwa jego uwagę.

goREMARKETING

goTARGETING

Rozwiązanie polegające na budowie profili behawioralnych 
(bazujących na zachowaniu użytkownika), które następnie 
wykorzystywane są w kampaniach klientów.

Dodatkowo, kampanie klientów mogą być uzależniane od wielu 
czynników i zawężane wg szeregu kryteriów, np:

● geolokalizacji,
● pogody,
● stanów magazynowych (dostępność),
● popularności (produktów),
● URL serwisu

Technologia umożliwiająca wyświetlanie reklam, użytkownikom 
którzy w określonym przedziale czasowym odwiedzili stronę 
internetową klienta (np. sklep internetowy) i/lub dokonali jednej 
z kluczowych akcji (np. dodanie produktu do koszyka).



System wykorzystując zaawansowane 
algorytmy rekomendacyjne analizuje 

i porównuje ponad 50 czynników dobierając 
ofertę ze sklepu oglądanego wcześniej przez 

użytkownika 

PRZYKŁAD DZIAŁANIA

Użytkownik przegląda produkty w wielu 
sklepach internetowych

System trackingowy zbiera informację 
o przeglądanych produktach, czasie 

spędzonym na oglądaniu każdego z nich 
oraz produktach dodanych do koszyka

Użytkownik logując się na pocztę 
otrzymuje wiadomość 

z informacją o czekającym rabacie lub 
podobnych produktach

Użytkownik klikając na mail z rabatem 
otrzymuje listę produktów przeglądanych 
podczas wcześniejszych wizyt w sklepie

(i/lub produktów rekomendowanych)

System testuje położenie produktów, zlicza 
ilość kliknięć, szybkość podjęcia decyzji. 

Użytkownik wraca do sklepu internetowego 
na podstronę produktu, w który kliknął 

oglądając maila reklamowego z rabatem

System odnotowuje akcję powrotu do sklepu
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Widok skrzynki po zalogowaniu (mail - link reklamowy zawsze na górze)



PRZYKŁAD DZIAŁANIA

Widok po kliknięciu w maila (link reklamowy)

Mail dynamiczny: Mail statyczny:
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Efektywność Mail.GO

Kategoria 
sklepu Wyświetlenia maila Otwarcia 

maila

Kliknięcia 
(powrót na stronę 

sklepu)
Otwieralność maili CTR

(po otwarciu maila)

Powracalność 
(od wyświetlenia 
maila do klika)

SPORT 41 120 12 953 6 680 31,5% 51,6% 16,2%

KSIĄŻKI 43 174 11 519 1 774 26,7% 15,4% 4,1%

PRODUKTY 
SPOŻYWCZE 164 912 28 028 2210 17,0% 7,9% 1,3%

EBOOKI 29 358 5 520 1 088 18,8% 19,7% 3,7%
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Efektywność Mail.GO na przykładzie sklepu z wyposażeniem wnętrz



KOSZTY

880 900 378

Model rozliczeń Mail.GO

Model efektywnościowy

Wykorzystując Mail.GO klienci płacą jedynie 
za powrót użytkownika na swoją stronę.

Nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat  
za wyświetlanie reklam, bądź otwarcia maili. 

Stały CPC


