
Strona Biblioteki udostępnia wiele narzędzi umożliwiających łatwą i szybką dys
trybucję informacj i oraz komunikowanie się z użytkownikami. Prowadzimy pro
file na Facebooku, Google+, Twitterze, lnstagramie i w serwisie Pinterest. Wraz 
z początkiem nowego roku odświeżyliśmy formułę newslettera, który uzupełnia 
pozostałe kanały social media i jest regularną formą kontaktu z użytkownikami. 

Zapisz się na newsletter 
Przez wiele lat mailowa informa

cja o działaniach Biblioteki PŁ opie
rała się na narzędziu wdrożonym 
w 1997 roku - liście dyskusyjnej 
BIPOL-L. Do ponad 400 zapisanych 
użytkowników były rozsyłane ko
munikaty - ale prawie nigdy nie 
wykorzystywano jej do faktycznej 
dyskusji. Po niemal dwóch deka
dach formuła mailowej komunikacji 
z użytkownikami musiała przybrać 
bardziej nowoczesną i zachęcającą 
formę. 

Niedoceniana forma 
promocji? 

W dobie mediów społecznościo
wych newsletter może wydawać 
się przeżytkiem - w końcu w dobie 
Facebooka lub Twittera można 
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informować internautów o aktyw
nościach w momencie, w którym 
się dzieją. Tylko, że rozwiązanie 
to ma zasadnicze wady. Posty ze 
stron widzi tylko mały odsetek 
fanów - chyba że pamiętają oni, 
by sprawdzać stronę codziennie 
lub skonfigurowali otrzymywanie 
powiadomień o nowych postach. 
Można jednak założyć, że większość 
wpisów ginie w natłoku postów ze 
wszystkich polubionych przez użyt
kownika profili. 

W związku z tym niedoceniany 
newsletter (e-mail marketing), sta
nowi od lat jedną z podstawowych, 
wykorzystywanych i skutecznych 
form promocji - która przynosi 
zasadnicze korzyści. Dobrze przygo
towany newsletter jest doskonałym 
narzędziem do dotarcia z informacją 
do większej liczby odbiorców. 

Rl BUOTIEKA.li'OLIJECłitflKI ŁÓDZKIEIJ "'* Założenia nowej formy 
newslettera 

........ ............ ~ .. IPOW t(lfA,...... Ollli:I -- \JOIG. ~,........ ..... ...,....W'!,,. .......... "~ 
~ " l1i'l'ł WM Mim ...._, ~ tNI ~ • "'"'~ 
... , ........... • ~ •...,. łefl Ulfiflil I w1!1 Iw-lis IN ,.. 
'""" ....... ' o.r.,.. :...,,.......... • • 

Wt'llł,WIIIClWOl!lcmlłlANE 

YJłłUIIUW ~l'lłlf~,,..,._~u 

IIHiillJ,(fl .._ _.,a.,• ......__. a w _..,,.,.....,_-*'"" 
"'"-" ?D•W fli,i,f)łUC!;".Jw1t! , i ld8is.Uft'M ..... _. 
~ • ......,~ore.i......-- Ili CIY"'"w.-... 
..,. ...... Uf"" ......... U I A;ltr..,..,1 .taeaa ... 

._ ....... *9ildorti ....... liillnf --·~ ....,,. -- ...... 
:il:!.:.- ~..; "' .. -~ ......... ~ ... ,~ idill9 

'"'4u -- • t..-- ...,..t,ę. • :. ; •+ ,,...... ,,-"':(, ........... ,,~ .. ·~-...,..,.v,,~ ....... n-prt, 

Przyjęło się założenie, że inter
nauta przeznacza średnio minutę 
na czytanie treści newslettera, ale 
są też dane, które wskazują, że po
święca on na zapoznanie się z wia
domością zaledwie 15-20 sekund. 
Podczas tworzenia nowej formuły 
newslettera postawiliśmy na tzw. 
newsletter zajawkowy, zawierający 
tylko zapowiedzi treści i odnośniki 
do pełnych publikacji. 

Zaprojektowaliśmy spójną, pro
stą szatę graficzną i rozmieszczenie 
treści w blokach tematycznych, 
obejmujących m.in. informacje 
o źródłach elektronicznych, kursach 

i szkoleniach, nowościach książko
wych czy wydarzeniach kultural
nych. Ustaliliśmy częstotliwość na 
jeden newsletter w tygodniu, uzu
pełniany o okazjonalne edycje, uza
sadnione na przykład świ ętami. Do 
prowadzenia kampanii mailowych 
wykorzystujemy program FreshMail, 
dlatego nasze maile powinny bez 
problemu otwierać się na urządze
niach mobilnych i stacjonarnych. 
Dzięki otrzymywanym raportom 
możemy weryfikować skuteczność 
newslettera i popularność poszcze
gólnych treści. 

Z punktu widzenia 
subskrybenta 

Baza odbiorców została przejęta 
z dotychczasowej listy BIPOL-L, zaś 
osoby, które chciałyby zapisać si ę 
do newslettera, mają do dyspo
zycji formularz na stronie http:// 
bg.p.lodz.pl/newsletter.html. Można 
także napisać do Oddziału Promocji 
i Informacji Biblioteki PŁ z prośbą 
o manualne wpisanie na listę sub
skrybentów. Nowa forma pozwala 
także na łatwe zrezygnowanie 
z otrzymywania newslettera - jed
nym kliknięciem można wypisać się 
z listy odbiorców. 

Osoby, które mają pytania 
w związku z newsletterem lub 
sugestie co do jego treści, prosimy 
o kontakt z Oddziałem Promocji 
i Informacji (opi@lib.p.lodz.pl). 

I Jolanta Szczepaniak 
Oddział Promocji i Informacji 
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