
Zdobądź nowych 
kupujących:
Dotrzyj do osób podobnych do Twoich klientów
dzięki Audience Mailing

Odzyskaj ruch i konwersje anonimowych użytkowników
dzięki Email Retargeting

Audience Mailing
Dzięki Audience Mailingowi dotrzesz do zupełnie nowych osób, podobnych pod względem nawyków 

i intencji zakupowych do Twoich obecnych klientów.

✓ Pozyskaj nowych odbiorców

✓ Zwiększ ruch na stronie

✓ Rozbuduj bazę zarejestrowanych klientów

✓ Podnieś ilość zamówień

Jak to działa?

Case Study

Wiadomości 
wysłane 108 247

Wiadomości 
otwarte

7509 
OR - 6,94%

Wiadomości 
kliknięte

411
CTOR – 5,47%

Konwersje 
Wspomagane* 228

Email Retargeting
Dzięki Email Retargetingowi dotrzesz do anonimowych osób, które odwiedziły Twój sklep, zarekomendujesz 

im dodatkowe produkty, oraz przekonasz do finalizacji zakupów pozostawionych w koszyku.

✓ Zmień odwiedzających w kupujących

✓ Odzyskaj ruch na stronie

✓ Podnieś wartość koszyka dzięki rekomendacjom

✓ Odzyskaj porzucone koszyki

* transakcje, w których wysłana wiadomość była 
jednym z punktów styku na ścieżce zakupowej

Jak to działa?

Case Study

Wiadomości 
wysłane 19 175

Wiadomości 
otwarte

2494 
OR - 13,01%

Wiadomości 
kliknięte

867
CTOR – 34,76%

Konwersje 
wspomagane 52

Konwersje 
bezpośrednie 17

Kampania porzucony koszyk Kampania przeglądane produkty

Całościowy efekt kampanii Audience + Retargeting

Wiadomości 
wysłane 127 422

Wiadomości 
otwarte

10 003 
OR – 7,85 %

Wiadomości 
kliknięte

1 278
CTOR – 12,78%

Konwersje 
wspomagane 228

Konwersje 
bezpośrednie 17

ROI

434 %

Zarejestruj się i zintegruj!

Załóż darmowe konto

Lub skontaktuj się z nami, by poznać 
więcej szczegółów

m.krecisz@revhunter.pl

+48 535 539 828

www.revhunter.pl

Michał Kręcisz
Business Development Manager

Chcesz osiągać takie rezultaty?

Integrujesz swój sklep 
z naszym narzędziem

Analizujemy ruch 
na Twojej stronie

Wybierasz pakiet 
określający ilość 

odbiorców 
kampanii Audience

Na podstawie  zgromadzonych  
danych o ruchu dopasowujemy 

grupę docelową odbiorców

Następuje wysyłka kampanii do 
nowych użytkowników podobnych 

do Twoich klientów

Użytkownicy odwiedzają 
Twój sklep

Dokonują pierwszego 
zakupu i rejestrują się w 

Twojej bazie klientów

Anonimowy użytkownik 
wchodzi na stronę

Witryna zapisuje
jego cookie

Użytkownik 
opuszcza stronę

Adres e-mail zostaje odszukany 
w naszych bazach danych, 

zawierających zgodę na wysyłkę

Wiadomość 
zawierająca oglądane 
produkty jest wysyłana

Użytkownik wraca 
na stronę

Następuje 
konwersja

https://app.revhunter.tech/front/register

