
 

 

 

  

HÍRLEVÉL TITKOK 

2015. 

Hogyan érj el több 

érdeklődőt és hogyan 

érd el, hogy TŐLED 

vásároljanak? 

Ismerd meg az automatizált és célzott 

email marketing hatékonyságát és érj el 

látványos növekedést az értékesítésben! 

Égerházi Szabolcs 

W W W . H I R L E V E L K U L D O S Z O F T V E R . H U  



2 
Hogyan érj el több érdeklődőt és hogyan érd el, hogy TŐLED 

vásároljanak? 

 

 

Hírlevél titkok                                                                 www.hirlevelkuldoszoftver.hu  

 

 

 

Hogyan érj el több érdeklődőt és 

hogyan érd el, hogy TŐLED 

vásároljanak?  

Ismerd meg az automatizált és célzott e-mail marketing 

hatékonyságát és érj el látványos növekedést az 

értékesítésben!  

 

 

 

 

 

A hirlevelkuldoszoftver.hu a Hírlevélmanager hivatalos marketing oldala 

Copyright © Égerházi Szabolcs, Minden jog fenntartva! 

 

http://www.hirlevelkuldoszoftver.hu/


Hogyan érj el több érdeklődőt és hogyan érd el, hogy TŐLED 

vásároljanak? 
3 

 

                

Hírlevél titkok                                       www.hirlevelkuldoszoftver.hu  

 
 

Tartalom 

 

1. Bevezető: Az e-mail marketingről… .................................................................................... 4 

Egy régóta ismert hatékony módszer, amit még mindig sokan nem használnak, vagy rosszul 

használnak .............................................................................................................................. 4 

Hogyan próbálod elérni a lehetséges vevőidet? .................................................................... 4 

2. A legolcsóbb reklámfelület: A weboldalad ......................................................................... 7 

A te céged weboldala prospektus vagy érdeklődő gyűjtő tölcsér? ....................................... 9 

Alapszabály: A látogató, aki a weboldaladra tévedt, valamire megoldást keres ................... 9 

3. Ki legyen elérhető? ........................................................................................................... 11 

Te az érdeklődők számára, vagy az érdeklődők számodra? ................................................ 11 

Építs e-mail címlistát! ........................................................................................................... 11 

Hogyan érd el, hogy feliratkozzanak a weboldaladon? ....................................................... 13 

Hogyan gyűjthetsz még címlistát?........................................................................................ 14 

4. A legolcsóbb munkatársad: A hírlevél szoftver ................................................................. 15 

Kevés a vásárló, kevés a bevétel. Te is költséget csökkentesz? ........................................... 15 

Mire jó egy jó hírlevél szoftver? ........................................................................................... 17 

5. Fogd munkára a weboldalad és állítsd mellé a hírlevél küldő szoftveredet: Értékesítsenek 

éjjel-nappal helyetted! ............................................................................................................. 18 

Mire jó még egy jó hírlevél szoftver? ................................................................................... 18 

6. Fogd munkára mások címlistáját: A Hírlevélmanager partner a Partner Programban is . 21 

Mire jó még egy jó hírlevél szoftver? ................................................................................... 21 

7. Összefoglalás ..................................................................................................................... 22 

Ezzel még nincs vége a Hírlevél Titkok ingyenes tudásözönének! ....................................... 23 

 

 

  

http://www.hirlevelkuldoszoftver.hu/


4 
Hogyan érj el több érdeklődőt és hogyan érd el, hogy TŐLED 

vásároljanak? 

 

 

Hírlevél titkok                                                                 www.hirlevelkuldoszoftver.hu  

 

1. Bevezető: Az e-mail marketingről… 

Egy régóta ismert hatékony módszer, amit még mindig sokan nem 

használnak, vagy rosszul használnak 

Minden bizonnyal te is szoktál reklámozni. Hiszen vállalkozó vagy, céget vezetsz, tulajdonos 

vagy. Akármit is állítasz elő, akármit is szerzel be és adsz tovább, vagy akármilyen szolgáltatást 

is nyújtasz, azt biztosan el akarod adni. Hát persze, hiszen ebből van a profit, a nyereség, 

amiért végső soron a cégedet létrehoztad és működteted. 

Ezért fontos már itt az elején tisztázni: Amiről ebben a könyvben szó lesz, az nálad is működik. 

Még akkor is, ha kicsi élelmiszer boltod van a sarkon. Ott is működik, ha működteted. Ha rá 

kapsz az „ízére”, abba sem akarod majd hagyni. 

Célom az, hogy ezt az e-bookot elolvasva felismerd, hogy pont a leghatékonyabb és legolcsóbb 

marketing módszert nem használtad eddig. Talán azért, mert bonyolultnak találtad. Igyekszem 

neked megmutatni, hogy mennyire egyszerű, költséghatékony, célzott és automatizálható.  

Ráadásul abszolút kontrollálható: Az e-mail marketingben vagy hírlevél marketingben mindig 

pontosan tudod, hogy ki, mikor, hányszor olvasta el a leveledet és/vagy az értékesítési 

oldaladat.  

Mindezt szinte ingyen. (A hagyományos hirdetésekhez képest.) 

Hogyan próbálod elérni a lehetséges vevőidet? 

A cégvezetők, üzlettulajdonosok többsége a következő reklám lehetőségeket használja: 

Reklám típus Előnye Hátránya 

Hirdetési újságok Valamennyire működik Drága, 
Alkalmi megjelenés, 
Hatékonysága nem vagy csak 
nehezen kontrollálható, 
Nem tudjuk, hogy akihez 
eljut, azt érdekli-e amit 
hirdetünk 

Szórólap ? Alkalmi megjelenés, 
Hatékonysága nem vagy csak 
nehezen kontrollálható, 

http://www.hirlevelkuldoszoftver.hu/
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Nem tudjuk, hogy akihez 
eljut, azt érdekli-e amit 
hirdetünk, ezért legtöbb 
esetben kukában landol 
(pedig neked minden egyes 
darab előállítása pénzbe 
került) 
Fizetni kell valakinek, aki 
teríti 
 

Rádió reklám Valószínűleg viszonylag 
sokan hallják 

Nagyon drága, 
Alkalmi megjelenés, 
Hatékonysága nem vagy csak 
nehezen kontrollálható, 
Nem tudjuk, hogy akihez 
eljut, azt érdekli-e amit 
hirdetünk, 
Szó elszáll… 

Televízió Sok emberhez eljut Extrém drága, 
Alkalmi megjelenés, 
Hatékonysága nem vagy csak 
nehezen kontrollálható, 
Nem tudjuk, hogy akihez 
eljut, azt érdekli-e amit 
hirdetünk 
Leginkább a multik eszköze 

Óriásplakát Valószínűleg sokan látják Nem éppen olcsó, 
Alkalmi megjelenés 
Hatékonysága egyáltalán 
nem kontrollálható, 
Nem tudjuk, hogy akihez 
eljut, azt érdekli-e amit 
hirdetünk 
Leginkább a multik eszköze 

 

A fenti kis rögtönzött összefoglalásból jól látszik, hogy nagyjából ugyanazokkal a hátrányokkal 

rendelkezik mindegyik, az előnyeik pedig nehezen megfoghatóak. Mindezek mellet igen 

költségesek. A legnagyobb baj az ezekkel, hogy nem célzottak, hanem egyszerűen csak 

megpróbálnak sok embert elérni és kész. A nagy számok törvénye alapján működnek. Például 

a tv-ben az intimbetét reklám ugyanúgy rá van ömlesztve mindenkire, férfira, nőre, gyerekre, 

öregre, mint az autó reklám. 

http://www.hirlevelkuldoszoftver.hu/
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Soha nem tudod, vagy legalábbis nem 100% pontosan, hogy a marketing költségeid mekkora 

része volt telitalálat vagy éppen kidobott pénz. Ráadásul ez éves szinten több százezer vagy 

több millió forint kiadást jelent a cégednek. 

Az újságok, rádiók, tv csatornák reklámszakemberei csak azt tudják neked megmondani, hogy 

mekkora példányszámban jelenik meg a lap, mekkora a hallgatottsága vagy nézettsége a rádió 

vagy tv csatornának. 

De ebből te nem fogod megtudni, ami számodra igazán fontos. Csak valószínűsítheted, hogy 

sokan fognak találkozni a hirdetéseddel. 

Az újsághirdetések ára általában annál magasabb, minél nagyobb példányszámban jelenik 

meg az adott lap. Az olvasók kb. 90%-át azonban egyáltalán nem érdekli a hirdetésed, a 

terméked, a szolgáltatásod, azaz nem releváns számára a reklámod. Vagy észre sem veszi a 

több száz hirdetés tengerben. Tehát azokért is fizetsz nem is keveset, akik nem kíváncsiak rád! 

Egy újság esetében például sokkal fontosabb az, hogy az adott lapszámot hányan vásárolták 

meg, mint az, hogy mekkora példányszámban jelent meg. Az újságárusoktól ugyanis 

kötegszámra viszik vissza az el nem adott példányokat. Persze az eladott darabszám sem adja 

meg, hogy hányan olvasták el a hirdetésedet. 

A szórólapok gyakorlatilag szinte 100%-ban a postaládák melletti kukában landolnak, olvasás 

nélkül, ezt naponta látom. Ráadásul kéretlen reklám íze van, és amúgy sem ismerem a céget, 

miért bíznék meg benne?  

Engem még soha nem kérdeztek meg telefonon, hogy egy adott időpontban melyik tv 

csatorna melyik műsorát néztem, vagy melyik rádiót hallgattam, ők mégis ezt az adatot 

hangoztatják leginkább. 

De a lényeg az, hogy az olvasók, hallgatók, nézők közül ki az, akit érdekelt az, amit te mondani 

akartál nekik? Bár nagyon sokat fizetsz érte, erre mégsem kapsz megnyugtató választ. 

Mindezek fényében igen meglepő, hogy az e-mail marketinget, amelynél mindezekre lézer 

pontossággal választ kapsz, ráadásul a fentiekhez képest fillérekbe kerül, még mindig 

rendkívül kevés cég használja, vagy rosszul használja… 

http://www.hirlevelkuldoszoftver.hu/
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2.  A legolcsóbb reklámfelület: A weboldalad 

Napjainkra már eljutottunk odáig, hogy szinte minden háztartásban van internet és 

számítógép. Ma már a nyugdíjasok is interneteznek. 

 

Napjainkra már minden magára valamit is adni akaró vállalkozásnak van weboldala.  

Ez így van jól mert: 

http://www.hirlevelkuldoszoftver.hu/
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Bizony, bizony, ez van, ezt kell elfogadni. De akkor jársz jó úton, ha ezt nem csak elfogadod, 

hanem céged javára fordítod. 

A valóság azonban az, hogy a céges weboldalak 90%-a nem hoz pénzt a tulajdonosának. A 

legnagyobb baj az, hogy sok esetben a cégtulajdonosok ezt nem is várják el a weboldaltól, 

mert úgy gondolják, hogy a weboldalnak az a funkciója, mint egy prospektusnak. 

Ha jó a weboldalad, akkor ez lehet számodra a legolcsóbb reklámfelület, amely éjjel-nappal, a 

nap 24 órájában az érdeklődők rendelkezésre áll. A fenntartása filléres költség, többnyire csak 

az éves tárhely költség merül fel, ami nagyságrendileg 10-15 000 Ft!  

Ennyi pénzért még a „leggagyibb” napilapban sem kapsz hirdetési felületet. 

A weboldal elkészítése és aktualizálása sem feltétlenül kerül sokba, hiszen ma már olyan 

kitűnő és ingyenes tartalomkezelő rendszerek vannak, mit a Wordpress.  

  

http://www.hirlevelkuldoszoftver.hu/
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A te céged weboldala prospektus vagy érdeklődő gyűjtő tölcsér? 

Még mindig szép számmal találkozok olyan weboldalakkal, amelyek a 

„… cégünk 2001-ben kezdte meg működését…” 

„… már 11 éve szolgáljuk a vásárlóink igényeit…” 

„… fontos számunkra a termékeink kifogástalan minősége és a vevőink 

elégedettsége…” 

„… 2005-ben cégünk megszerezte az ISO900000000000000001 minősítést, amely 

garancia az Ön számára, hogy…” 

„…Üdvözöljük weboldalunkon” 

„…Szolgáltatásaink:…”  

„… forduljon hozzánk bizalommal…” 

bla-bla-bla… 

Az igazság az, hogy ez senkit nem érdekel. Senki nem fogja elolvasni, senki nem akarja magát 

ezzel kínozni. 

Alapszabály: A látogató, aki a weboldaladra tévedt, valamire megoldást 

keres  

Nem érdekli a céged története 10 évre visszamenőleg. Az érdekli, hogy a gondjára, bajára 

megtalálja-e nálad a megoldást. Ha igen, van esélyed. Ha a cégbemutatóddal untatod, pár 

másodpercen belül tovább áll! 

De ha megtalálja nálad a szóba jöhető megoldást, vásárolni akkor sem fog azonnal. 

Hogy miért nem? Azért, mert az emberek az internetet ingyenes információgyűjtésre és nem 

vásárlásra használják. Ennek ellenére mégis évről-évre növekszik az internetes értékesítés az 

egész világon.  

Másrészt az internet személytelen médium. Bárki állíthat magáról, a cégéről bármit. 

http://www.hirlevelkuldoszoftver.hu/
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Ezért a legfontosabb, hogy bizalmat kell kiépítened. Meg kell győznöd az érdeklődőt, hogy te, 

vagy a céged szakértő abban a témában, és te tudod a legjobb megoldást nyújtani a 

problémájára. Ez azonban nem megy azonnal, ez egy több lépcsős folyamat. 

Igen ám, de az interneten weboldalak milliói versengenek az érdeklődők kegyeiért. Pont 

emiatt igen kicsi az esélye annak, hogy aki rád talált, legközelebb is téged fog megtalálni… 

1. Ezért neked össze kell gyűjtened azokat, akik a te terméked vagy szolgáltatásod iránt 

érdeklődnek, 

2. Meg kell szerezned az elérhetőségüket, hogy bármikor kommunikálhass velük, 

3. Csak így van esélyed megmutatni, bebizonyítani nekik, hogy szakértő vagy a 

területeden. Csak így nyerheted el a bizalmukat. Az emberek ugyanis azzal kötnek 

üzletet, akit ismernek, akit kedvelnek, és akiben megbíznak! Szerintem te is így vagy 

ezzel… 

 

Mindegy, hogy most éppen jól vagy rosszul megy az üzleted, a termékeid vagy 

szolgáltatásaid iránt érdeklődők elérhetőségeit gyűjtened kell! Ez az adatbázis a legnagyobb 

kincs egy vállalkozás számára! 

 

 

Ebben lesz nélkülözhetetlen segítőtársad egy jó hírlevél küldő rendszer… 

 

 

 

 

 

http://www.hirlevelkuldoszoftver.hu/
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3. Ki legyen elérhető?  

Te az érdeklődők számára, vagy az érdeklődők számodra? 

A cégvezetők, vállalkozók többsége úgy gondolja, hogy őneki kell elérhetőnek lennie a vásárlói 

számára. Ez alapvetően igaz is. Minden esélyt meg akarnak adni, hogy a vevő elérhesse őket. 

Ezért kitolják a nyitvatartási időt, hétvégén is nyitva tartanak, a hirdetéseiket, reklámjaikat tele 

zsúfolják a heti nyitvatartási idejükkel és az összes létező elérhetőségeikkel, mint például cím, 

telefonszámok, fax, e-mail, webcím, skype, stb… 

Ettől aztán áttekinthetetlen, zavaros, hatástalan hirdetéseket jelentetnek meg. 

Mi lenne, ha mindezt megfordítanád? 

Nem lenne gazdaságosabb, ha nem te várnád, hogy egy érdeklődő rád találjon, hanem te 

érnéd el a potenciális érdeklődőket? Méghozzá akkor, és annyiszor, ahányszor csak akarod! 

Építs e-mail címlistát! 

Mi lenne, ha minden szórólapod célba érne? Mi lenne, ha minden újsághirdetésed célba érne? 

Nem csak vakon lövöldöznél. Ha csak azoknak küldenél ki szórólapot, akik azt előtte kérik 

tőled? 

A megoldás: Építs e-mail címlistát! 

Ehhez már szükséged lesz egy jó hírlevél küldő szoftverre, olyanra, mint a Hírlevélmanager. 

Azért, mert a hírlevél szoftverben pillanatok alatt létre tudsz hozni egy olyan feliratkozó 

űrlapot, amit a weboldaladon bárhova kitehetsz. Amivel olyan adatokat kérhetsz be az 

érdeklődőktől, amilyet csak akarsz. De minimálisan egy keresztnév és e-mail cím kelleni fog. 

Ezzel máris eléred egy rakás potenciális érdeklődő esetében, hogy adja meg neked az 

elérhetőségét, és fogadja a reklám célú üzeneteidet. Aki ezt megteszi, már joggal nevezhető 

potenciális érdeklődőnek. 

Ha ezt a lehetőséget kihagyod, úgy mint eddig, vevők százait veszítheted el. 

Ha viszont bármikor eléred őket, lehetőséged van bizonyítani, a bizalmukat elnyerni. És ha ez 

sikerült, akkor lehetőséged lesz eladni nekik. Ha ez is sikerült, lehetőséged lesz újra meg újra 

http://www.hirlevelkuldoszoftver.hu/
http://hirlevelmanager.hu/regisztracio
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eladni nekik. Persze fontos, hogy a vevő azt kapja amit várt, azt amit ígértél neki, vagy még 

annál is sokkal többet!   

A hírlevél szoftver a feliratkozott olvasókat általad meghatározott kategóriába, csoportba 

gyűjti, ami által célzottan neki szóló, őt érdeklő leveleket küldhetsz neki. 

Hogy milyen leveleket küldj, arról még lesz szó a későbbiekben, de előtte még azt nézzük meg, 

hogy 

 

 

 hogyan érd el, hogy feliratkozzanak a weboldaladon? 

 és hogyan gyűjthetsz még címlistát? 

 

 

 

 

  

http://www.hirlevelkuldoszoftver.hu/


Hogyan érj el több érdeklődőt és hogyan érd el, hogy TŐLED 

vásároljanak? 
13 

 

                

Hírlevél titkok                                       www.hirlevelkuldoszoftver.hu  

 
 

Hogyan érd el, hogy feliratkozzanak a weboldaladon? 

Hogyan ne csináld? Így ne! 

Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre! 

 

Miért? Azért mert (1) a kutya sem veszi észre, (2) miért iratkozzak fel? Hogy aztán majd 

hírleveleket küldözgessenek nekem? Az emberek fejében a hírlevél = reklám.   

Hogyan csináld? Valahogy így! 

 

Azaz (1) legyen észrevehető, (2) kínálj valami kézzelfogható előnyt, amiért már megéri 

megadni az elérhetőségét. Valami, az érdeklődők számára tényleg értékes, hasznos dolgot, 

amit cserébe ingyen megkaphat. Ő az e-mail címével és a bizalmával fizet neked ezért! 

A legszerencsésebb, ha feliratkozásért cserébe valami olyat tudsz adni, ami vagy letölthető 

információs anyag (pdf e-book), ez a legköltséghatékonyabb számodra, vagy egy nem túl 

drágán beszerzett vagy előállított termék, ami azért konkrét meghatározható értéket képvisel. 

Adhatsz esetleg egy kedvezmény kupont is. Ez is csak akkor kerül pénzedbe, ha levásárolják. 

De akkor már valószínűleg nyersz is rajta. 

Lehet továbbá termékminta, a fő fizetős terméked kivonata, próba verziója, vagy egy a fő 

termékedhez kapcsolódó vagy egyáltalán nem kapcsolódó kiegészítő termék vagy szolgáltatás. 

http://www.hirlevelkuldoszoftver.hu/
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Ismerek olyan férfi ruházatot árusító fővárosi üzletet, ahol például egy ajándék pólót adnak az 

interneten feliratkozóknak. Megéri ez nekik? 1-2 ezer forintos póló egy e-mail címért cserébe? 

Bőven megéri! Egyrészt van aki nem megy be az üzletbe átvenni az ajándék pólót, pedig az e-

mail címét megadta. Ettől még később, akár évek múlva lehet belőle vevő a hírlevelek 

hatására! 

De az éri meg leginkább, ha bemegy átvenni az ajándék pólót. Miért? Azért mert ezzel sikerült 

becsalnod az üzletedbe. Ott már megmutathatod a kínálatodat élőben is, elnyerheted a 

bizalmát személyesen is, ami azért sokkal könnyebb és gyorsabb, mint hírlevelekben. 

Személyesen egyetlen találkozás is elég lehet! És még az is lehet, hogy azonnal vásárolni fog… 

De árulj bármit is az üzletedben, bedobhatsz feliratkozási csalinak egy finom kávét is! 

Valahogy így:  

„Adja meg nevét és címét, hogy nem maradjon le a következő nagy kiárusításunkról! 

Cserébe, mi megvendégeljük Önt egy finom olasz kávéval és süteménnyel! Csak jöjjön 

be üzletünkbe akár már holnap, mondja be az e-mail címét és máris vendégünk egy kis 

olasz életérzésre! Engedjen meg magának egy kis lazítást…” 

Persze a feliratkozó űrlap fölött, mellet, legyen ott egy prémium minőségű fotó a gőzölgő olasz 

kávéról és a csábító süteményről. 

 

Akár össze is foghatsz a szemközti vagy szomszédos cukrászdával vagy kávázóval… 

Hogyan gyűjthetsz még címlistát? 

Sokkal gyorsabban fog épülni a címlistád, ha nem bízod csak az internetre és a Google-ra. 

Mire gondolok? Arra, hogy gyűjts címlistát élőben is!  

http://www.hirlevelkuldoszoftver.hu/
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A fenti példát tovább gondolva: Miután összefogtál a szomszédos cukrászdával vagy 

kávézóval, a következőt is megtehetitek, mintegy támogatva egymás üzletmenetét: 

Aki hozzád bemegy, és papír alapon feliratkozik, máris a vendéged a szomszédban a kávéra és 

sütire. Természetesen ez neked költség, de biztosan kedvezményes áron kapod. Lehetőleg 

olyan legyen a papír alapú feliratkoztató nyomtatványod, és szóban is mondd el, hogy tőled is 

és a kávézótól is (ahol elfogyaszthatja finomságot cserébe), fog néha kapni érdekes, hasznos 

információkat, öltözködési tanácsokat, divatinformációkat, stb., illetve kávé és sütemény 

tippeket, trükköket, sütési tanácsokat, praktikákat, stb.  

Hidd el, az emberek szeretik az ilyen ajándékokat! 

Persze aki a kávézóba megy be, a papír alapú feliratkozásért cserébe máris kaphat egy 

kedvezmény kupont vagy ajándék pólót a szemközti ruházati üzletbe… 

Próbáld ki, meglátod, hogy megéri. A lényeg, hogy gyűjtsd az emberek elérhetőségét, persze 

csak törvényes keretek között! 

A papír alapon gyűjtött címeket pedig te fogod felvinni a hírlevél szoftverbe, de a végeredmény 

ugyanaz. 

4. A legolcsóbb munkatársad: A hírlevél szoftver 

Kevés a vásárló, kevés a bevétel. Te is költséget csökkentesz? 

Miért kell a hírlevél szoftver? 

Azért mert bár az Outlook is levelező program, de nem hírlevél küldésre lett kitalálva. 

Például nem tudsz személyre szóló levelet küldeni vele, olyat meg főleg nem, amelyben nevén 

szólítod az olvasódat. Nem tudsz vele tömegesen akár több ezer címre levelet küldeni. Nem 

ad statisztikát, visszajelzést neked. És egyáltalán nem automatizálható, hanem teljesen 

manuális. 

Egy olyan kiváló hírlevél szoftverrel, mint amilyen a Hírlevélmanager, mindezt könnyedén 

megcsinálhatod, úgy, hogy még élvezni is fogod. Élvezetes és könnyű elkészíteni a leveleket, 

és megnyugtató dolog látni már az elküldést követő percekben, ahogyan az olvasóid sorban 

http://www.hirlevelkuldoszoftver.hu/
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nyitják meg a nekik szánt üzenetedet. Láthatod, hogy rá kattintottak-e a levelekben 

elhelyezett linkekre, és ha igen, akkor melyikre? 

Egyetlen titkárnő vagy asszisztens sem tudja azt elvégezni, amit egy ilyen profi hírlevél szoftver 

képes, úgy, hogy nem kerül annyiba havonta, mint amennyibe a legolcsóbb titkárnő kerül. 

Soha nem megy szabadságra és nem soha nem lesz beteg.  

Bármikor rendelkezésedre áll, akár egész évre előre elkészítheted, automatizálhatod a hírlevél 

kampányaidat. 

Akkor is dolgozik és informálja az olvasóidat, sőt ki is szolgálja a vevővé konvertált olvasóidat, 

amikor te éppen síelni vagy. Mivel on-line, ha akarsz, a Magas Tátrából is hozzáférsz. Pontos 

és precíz, soha nem téveszt.  

Most, hogy válság van, különösen fontos, hogy a költségcsökkentések ellenére a 

hatékonyságodat növelni tudd! 

Ehhez a legjobb eszköz egy olyan professzionális hírlevél szoftver, mint a Hírlevélmanager. 

A Hírlevélmanager sokkal több, mint egy hírlevél szoftver. Sokkal többre képes, mint 

gondolnád, és sokkal többet tud annál, mint amit ebben a könyvben megmutatunk róla.  

Ráadásul rendkívül innovatív, folyamatosan új funkciókkal bővül, figyelembe véve a 

felhasználók visszajelzéseit, igényeit, ötleteit. Próbáld ki ingyenesen, használd díjtalanul 30 

napig!>> 

Az ezt a könyvet követő, szintén ingyenes e-mail marketing tanfolyamon megmutatjuk neked 

a szoftver működését és funkcióit a gyakorlatban. Ez azonban akkor a legeredményesebb, ha 

közben már használod a Hírlevélmanagert és kipróbálod azokat a funkciókat élesben is, amiket 

megmutatunk neked.  

Mindezt azért, hogy megtapasztald, miért mondjuk azt, hogy a hírlevél szoftver lesz a 

legolcsóbb, mégis a leghatékonyabb munkatársad a cégedben!  

A Hírlevélmanager felér egyszerre akár 1000 kollégáddal is! Gondolj bele: Egy 1000 fős 

címlistára kiküldött levél olyan, mintha ezer kollégád tárgyalna aznap… vagy mintha te 

tárgyalnál 1000 ügyféllel egy nap alatt (hiszen a levelek szövegét te írtad meg)! 

Győznéd ezt munkatársakkal, pénzzel és energiával a Hírlevélmanager nélkül? 

http://www.hirlevelkuldoszoftver.hu/
http://hirlevelmanager.hu/regisztracio
http://hirlevelmanager.hu/regisztracio
http://hirlevelmanager.hu/regisztracio


Hogyan érj el több érdeklődőt és hogyan érd el, hogy TŐLED 

vásároljanak? 
17 

 

                

Hírlevél titkok                                       www.hirlevelkuldoszoftver.hu  

 
 

Mire jó egy jó hírlevél szoftver? 

A teljesség igénye nélkül (csak a legalapvetőbb funkciók, amiket egy jó hírlevél szoftvernek 

minimum tudnia kell): 

 Automatikusan, beavatkozás nélkül feliratkoztat a weboldaladon 

 A feliratkozást megköszönő oldalra irányítja a feliratkozót 

 Ha akarod, megerősítést kérő e-mailt küld automatikusan általad beállított 

tartalommal a feliratkozónak 

 A megerősítést köszönő és visszaigazoló oldalra irányít át 

 Feliratkozás után elküldi a letölthető ajándék linkjét a feliratkozónak (ahogyan te is 

megkaptad ennek a könyvnek a letöltési linkjét), ha kínálsz ilyet 

 Téged e-mailben értesít a feliratkozásról 

 A feliratkozó űrlapon tetszőleges adatokat kérhetsz be a feliratkozóktól 

 Tetszőleges számú hírlevél kategóriát (olvasói csoportot) hozhatsz létre, a szoftver 

abba iratkoztatja fel az olvasót, amelyikbe akarod, akár többe is egyszerre! 

 Tetszőleges számú levelet hozhatsz létre. A levél lehet: 

 

1. Időzített levél (azonnal vagy meghatározott napon kézbesítendő),  

2. Sorozat levél (küldése előre meghatározott nap után követi az előző levelet)  

3. Akciós sorozat levél (amely levélsorozat akárhány levélből állhat, de ha mindet 

megkapta az olvasó, akkor általad megadott napon pl. egy év múlva újra indul a 

sorozat) 

 A levelekhez csatolhatsz mellékleteket is, helyezhetsz el képeket is bennük 

 Folyamatos és részletes statisztikákat szolgáltat részedre, amiből mindig pontosan 

tudni fogod, hogy melyik leveled mennyire volt sikeres. Ki nyitotta meg, mikor és 

hányszor? (Nem úgy, mint a korábban ismertetett hagyományos hirdetési formák 

esetén!) Melyik levél pattant vissza, azaz melyik nem volt valami miatt kézbesíthető? 

 Ha az olvasó le akar iratkozni, ezt is automatikusan elintézi, köszönő vagy inkább 

elköszönő oldalra irányítva az olvasót a leiratkozás után. Neked pedig értesítő e-mailt 

küld a leiratkozásról. 

 Akárhány weboldalt kiszolgál, azaz ha több weboldalad van, mindegyik 

feliratkoztatását és levelezését kezelheted vele! 

 

További praktikus funkciók:  

 

 Javítja a kis kezdőbetűt nagyra, ha az olvasó kisbetűvel kezdi a nevét 
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 Figyeli és figyelmezteti a feliratkozót, ha kockázatos e-mail címet ad meg, (pl: 

freemail, citromail, vipmail). Ezek spam szűrője ugyanis gyakran spamnek veszi a te 

leveleidet is, ami ugye neked nem jó, de az olvasónak sem 

 Tesztlevelet küldhetsz magadnak bármelyik levélről, mielőtt élesben kiküldenéd az 

olvasóidnak 

 

Mit nem tud a Hírlevélmanager? 

 
 Elektronikus palackpostát nem tudsz küldeni vele. Ezen kívül szinte bármit tud…☺ 

 

 

 

 
 

 
Mindezeken felül még számtalan hasznos 
és praktikus funkció áll rendelkezésedre a 
Hírlevélmanagerben. Ez a felsorolás csak a 
legalapvetőbbeket tartalmazza! 
 
Regisztrálj az ingyenes kipróbálásra és 
fedezd fel te magad!>> 
 

5. Fogd munkára a weboldalad és állítsd mellé a hírlevél küldő 

szoftveredet: Értékesítsenek éjjel-nappal helyetted! 

Mire jó még egy jó hírlevél szoftver? 

Figyelem! Haladó funkciók! Csak sokat profitálni akaró merész vállalkozóknak ajánljuk! 

Képzeld el azt, hogy a hírlevél szoftvered, azaz a Hírlevélmanager nem csak egyszerűen 

feliratkoztat és leveleket küld. Nem csak statisztikákat mutat. 
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El is ad helyetted. Értékesít. Automatikusan, általad előre beállított séma alapján. Fogadja és 

lekezeli a megrendeléseket. Ki is szolgál helyetted. E-mailben értesít téged arról, ha újabb 

megrendelésed érkezett! 

 A Hírlevélmanagerben ugyanis létrehozhatsz pl. Megrendelés kategóriákat, felviheted 

a termékeidet, akárhányat, megadhatod a nettó árukat és az áfa mértékét.  

 Készíthetsz pillanatok alatt egy megrendelő űrlapot, amely több tétel vagy több darab 

esetén nettó – bruttó végösszeget is számol. 

 A megrendelést visszaigazolja helyetted.  

 A proforma számlát (díjbekérőt) elkészíti és kiküldi helyetted. 

 Emlékezteti helyetted a megrendelőt, hogy elmaradt a fizetéssel, annyiszor és olyan 

időközönként, ahogyan azt te beállítod.  

 Ha beérkezett a megrendelés ára a vevődtől, egy kattintással e-mailt küldhetsz annak 

a kollégádnak, aki megteszi a szükséges lépéseket, pl. a raktáros, aki postázza vagy 

kiadja az árut, pénzügyesnek, aki kiszámlázza, stb… 

 A Hírlevélmanager a hasonló hazai szoftverek közül talán egyedülállóan 

összekapcsolható egy egyszerűen kezelhető külső számlázó szoftverrel is, így a 

végleges számla egy gombnyomással kiállítható a Hírlevélmanagerbe korábban már 

felvitt termékadatok alapján!  

Mindezeket a beállításokat egyszer kell elvégezned, a leveleket egyszer kell megírnod, és nem 

annyiszor, mindig újra meg újra ahány megrendelésed érkezik! 

Persze mindig van lehetőséged utólagos finomhangolásra, hála a részletes statisztika 

funkcióknak. 

 

Képzeld el, hogy mindezt szinte ingyen teszi, legalábbis ahhoz képest, amennyibe a 

„hagyományos” értékesítő munkatársak kerülnek! 

Ezt nagyon komolyan gondoljuk: A Hírlevélmanager tudásban nagyon bőkezű, árban rendkívül 

szerény! Jelképes éves díjért használhatod.  

Gondolj bele: Messze nem kerül annyiba havonta, mint egy értékesítő munkatárs.  

http://www.hirlevelkuldoszoftver.hu/
http://hirlevelmanager.hu/regisztracio


20 
Hogyan érj el több érdeklődőt és hogyan érd el, hogy TŐLED 

vásároljanak? 

 

 

Hírlevél titkok                                                                 www.hirlevelkuldoszoftver.hu  

 

Nem kell utána adózni, nem kell betanítani, tanfolyamokra, tréningekre befizetni. Nem kell 

neki munkaruha, cafetéria, cégautó, üzemanyag, laptop és mobiltelefon. 

Tréningek és betanítás nélkül is biztos lehetsz benne, hogy pontosan úgy adja tovább az 

információt a vevőknek, ahogyan azt te szeretnéd, nem önállóskodik. Olyan mintha minden 

egyes ügyféllel te beszélnél. 

Soha nem megy szabadságra. Nem tart cigi, kávé és ebédszünetet. Nem jár le a munkaideje. 

Éjjel is dolgozik. Saját tapasztalataimból tudom, hogy sokan vannak, akik éjjel vagy hajnalban 

interneteznek, iratkoznak fel vagy adják le a megrendelésüket. 

De ez cseppet sem probléma, mert a jó e-mail marketing rendszer ilyenkor is fogadja azt. 

Elvégre 24 órából áll egy nap. 

 

 

 
 

 
Számtalan további hasznos és praktikus funkció áll 
rendelkezésedre a Hírlevélmanagerben.  
 
 
Regisztrálj az ingyenes kipróbálásra és fedezd fel te 
magad!>> 
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6. Fogd munkára mások címlistáját: A Hírlevélmanager partner a 

Partner Programban is 

Mire jó még egy jó hírlevél szoftver? 

Figyelem! Haladó funkciók! Csak sokat profitálni akaró legmerészebb vállalkozóknak 

ajánljuk! 

A Hírlevélmanager képes arra, hogy a weboldalunkon forgalmazott termékeket vagy 

szolgáltatásokat közvetítő partnereken keresztül értékesítsük. Ezt Partner Programnak vagy 

angolul Affiliate programnak nevezzük.  

A partner program lényege, hogy a termékeink értékesítésében résztvevő partnerek kiajánlják 

a termékünket, weboldalunkat, vagy csak a feliratkozó oldalunkat a saját e-mail címlistájukra 

feliratkozott olvasóiknak és/vagy elhelyezik a weboldalukon a bannerünket (képes hirdetés). 

Az olvasóik a partnerek által kiküldött levélben elhelyezett úgynevezett partner linkre 

kattintva, vagy a weboldalukon elhelyezett bannerra kattintva eljutnak a mi weboldalunkra, 

arra az oldalunkra, ahol szeretnénk, hogy konverzió (általunk kívánatos esemény) történjen. 

Ez az esemény (konverzió) lehet azonnali vásárlás, megrendelés, vagy csak feliratkozás, 

amelyből később vásárlás lehet.  

A Hírlevélmanager precízen regisztrálja, hogy a konverziót kiváltó látogató melyik 

partnerünkön keresztül érkezett, ami alapján a partnert pl. jutalékban tudjuk részesíteni. Az, 

hogy a szoftver meddig figyelje, hogy a partner által küldött látogatóból mikor lesz vásárló, 

(azaz meddig illeti meg pl. jutalék a partnert), tetszőlegesen bármekkora időtartamra 

beállítható. 

Ez a funkció persze nem csak „élő” együttműködő partner esetén alkalmazható. Ilyen 

tekintetben partner programként kezelhetünk pl. egy Adwords hirdetési kampányt vagy 

bármilyen más, külső weboldalon elhelyezett hirdetést, linket vagy bannert. Ezáltal mindig 

tudni fogjuk, hogy honnan érkeznek a látogatóink, hol érdemes hirdetni, vagy több különböző 

Adwords hirdetésünk közül melyik a legeredményesebb. 

Ezzel a funkcióval gyorsan megtöbbszörözheted eladásaid mértékét. Jutalékot pedig csak a 

megvalósult, kifizetett megrendelések után fizetsz a partnereidnek! 
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7. Összefoglalás 

Mint azt ebben a könyvben láthattad, vállalkozásodban nélkülözhetetlen társ egy olyan 

professzionális tudású, ám mégis bármilyen kis vállalkozás számára elérhető, megfizethető 

hírlevél marketing szoftver, mint a Hírlevélmanager.  

Nem kell telepítened, frissítened, mert on-line a rendelkezésedre áll. Mindig üzemkész és 

naprakész.  

Mindig a legfrissebb verzió áll a rendelkezésedre. Nem jelentetünk meg és nem adunk el neked 

évente új verziókat, mert a Hírlevélmanagert folyamatosan fejlesztjük. Te ebből csak annyit 

veszel észre, hogy rendszeresen értesítünk arról, ha új funkcióval bővült a szoftver.  

Részletes súgók és oktató videók mellett magyar ügyfélszolgálat áll rendelkezésedre, ha 

valahol elakadnál.  

 

Próbáld ki most ingyenesen és kötelezettségmentesen 1 hónapig, és 

győződj meg róla, hogy mit jelenthet a céged számára egy ilyen 

korszerű rendszer! 

Gyűjtsd be a potenciális érdeklődőket, majd konvertálj vevőt belőlük a 

Hírlevélmanager segítségével! 

Faragd le a marketing kiadásaidat úgy, hogy közben növeled az eladásaidat! 

 

 

 
 

 
Ide kattintva pár perc alatt létre tudsz hozni 
magadnak egy Hírlevélmanager fiókot (olyan 
egyszerű, mint egy freemail vagy gmail fiókot 
regisztrálni) és már indulhat is az ingyenes próba!  
 
Regisztrálj az ingyenes kipróbálásra és fedezd fel te 
magad!>> 
 

 

Pár perc múlva már küldheted az első leveleket, és gyűjtheted a feliratkozókat a 

weboldaladon! Ne mondj le egyetlen érdeklődőről sem, ne hagyd eltűnni őket! 

http://www.hirlevelkuldoszoftver.hu/
http://hirlevelmanager.hu/regisztracio
http://hirlevelmanager.hu/regisztracio
http://hirlevelmanager.hu/regisztracio
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Ezzel még nincs vége a Hírlevél Titkok ingyenes tudásözönének! 

Ha ezt a könyvet feliratkozásod után töltötted le, akkor tudod, hogy a folytatást már e-mailben 

kapod. Ez lesz az Online Hírlevél Tanfolyam, amelyben a szoftver működését gyakorlati 

példákban mutatom be neked. 

Ehhez ajánlott, hogy használd az ingyenes próba lehetőséget, mert akkor élesben ki tudod 

próbálni mindazt, amit a folytatásban megmutatok neked. 

Az eredmény szempontjából a tapasztalat a legfontosabb!  

 
Ha ezt a könyvet egy ismerősödtől kaptad, feltétlenül iratkozz fel, hogy megkapd a 
folytatást is, és ki tudd próbálni a Hírlevélmanagert ingyenesen te is.  

 
Itt tudsz feliratkozni a folytatásra>> 
 

 

 

Eredményes listaépítést és sok-sok automatizált értékesítést kívánok Neked!  

 

Folyt. köv… 

 

Üdvözlettel:  

Égerházi Szabolcs  

www.hirlevelkuldoszoftver.hu  
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