SUBJ: Καλώς ήλθες στην [..] Που να ξεκινήσεις…
Χαίρετε… Ονομάζομαι Γιώργος Ταμπακάς και είμαι
ο ιδρυτής και CEO του MMO και της Internet Wizards.
Θέλω με αυτό το email κατά πρώτον να σου πω ένα
γεια και κατά δεύτερον να σε καλωσορίσω στην
οικογένεια.
Εκ μέρους ολόκληρης της ομάδας θέλω να ξέρεις πως
είμαστε πολύ χαρούμενοι που αποφάσισες να γραφτείς
στο ενημερωτικό δελτίο…
Τι να περιμένεις από εμάς…
Δημοσιεύουμε άρθρα σχετικά με το πως να αναπτύξεις
τους πελάτες και τα κέρδη μιας επιχείρησης στο blog
μας και αποστέλλουμε τα δημοφιλέστερα με σύνδεσμο
και περιγραφή μέσω email.
Αποστέλλουμε επίσης τέτοιου είδους πληροφορίες
(ανάπτυξης επιχείρησης) οι οποίες περιέχονται σε
videos, ειδικές αναφορές και εκπαιδευτικά
προγράμματα.
Ο πληροφορίες που δίνουμε είναι αποτελεσματικές
και δοκιμασμένες αφού έχουν εφαρμοστεί από εμάς.
Τι πρέπει να κάνεις τώρα…
ΒΗΜΑ 1: Διασφάλισε πως λαμβάνεις τα emails μας!
Δήλωσε πως τα emails από το εμάς
είναι ασφαλή.
Είναι σημαντικό!
Αν τα emails μας δεν φτάνουν σε σένα θα χάσεις
σημαντικές ενημερώσεις για το τι δουλεύει αυτή
την στιγμή στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και δεν θα

λάβεις όλα τα προνόμια των μελών του
ενημερωτικού δελτίου.
1) Ακολούθησε αυτές τις απλές οδηγίες για να
διασφαλίσεις πως θα λαμβάνεις τα emails μας σε
αυτή την σελίδα
2) Αν χρησιμοποιείς Gmail, «σύρε» τα emails μας
στην «κύρια» αλληλογραφία.
3) Δημιούργησε έναν φάκελο «MMO» ή «Ταμπακάς»
για να αρχειοθετείς τα emails μας ΑΦΟΥ τα έχεις
διαβάσει. Είναι σημαντικό να μην μεταφέρεις αυτόματα
τα emails σε αυτόν τον φάκελο αλλά χειροκίνητα αφού
τα διαβάσεις.
ΒΗΜΑ 2: Ακολούθησε μας στα social media…
Αφιέρωσε 1 λεπτό για να μας ακολουθήσεις στο Facebook,
ώστε να μην χάσεις σημαντικές ανακοινώσεις και
πληροφορίες που αναρτώνται εκεί.
Σελίδα Facebook
Μιλάμε σύντομα
Γιώργος
ΥΓ. Οι επόμενες ημέρες θα σου φανούν σαν Χριστούγεννα…
Σαν bonus για την εγγραφή σου στο newsletter θα σου
στείλω ότι καλύτερο έχουμε. Τα καλύτερα άρθρα και
videos.
Αύριο θα σου στείλω το πρώτο από τα 3 πιο δημοφιλή.
Έχει να κάνει με το πως να αυξήσεις του πελάτες και τα
κέρδη της επιχείρησής σου.
Μείνε συντονισμένος… θα είναι πολύ καλό.

