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Přílohy 

Příloha č. 1a: První rozesílka – copywriterská verze 

Předmět: Tento týden: Až 50% slevy na kancelářské židle 

S pořádnou židlí budete při práci na počítači 

produktivnější 

Pro práci na počítači je kvalitní židle základ. Každým svým záhybem totiž 

napomáhá správnému držení těla a tím zabraňuje bolestem zad a únavě. U nás 

takovou židli pořídíte se slevou až 50 %. Zlepšíte své soustředění, práce vám 

půjde svižněji od ruky a budete mít dříve hotovo.  

[3 vybrané produkty] 

[ Prohlédněte si všech 280+ zlevněných židlí ] 1 

Radíme na blogu: Proč je kvalitní židle tak důležitá 

Jak správně sedět? Co je to dynamický sed a čím vám prospěje? Proč má být židle 

ergonomická a co to vlastně znamená? Sepsali jsme odpovědi na tyto a další 

otázky, abyste věděli, jakou židli koupit.   

[ Přečíst na blogu ]2 

Objednávky nad 1 499 Kč doručujeme ZDARMA 

[mřížka s produkty] 

 
[ Prohlédněte si všech 280+ zlevněných židlí ] 
  

                                                        

1 Tlačítko odkazující na https://www.atan.cz/kancelarske-zidle 

2 Tlačítko odkazující na https://www.atan.cz/jak-vybrat-zidli-do-pracovny 



Příloha č. 1b: První rozesílka – laická verze 

Předmět: Ta pravá na vás již čeká  

Seďte u počítače jako profesionál 

Sedíte právě na židli, ze které vás bolí záda? Přijde Vám investice do nové zbytečně 

vysoká? Kvalitní židle Vám nemusí zruinovat peněženku. Vyberte si z nejširší 

nabídky kancelářských židlí za příjemné ceny. 

[3 vybrané produkty] 

[ Chtěli byste jinou? Žádný problém ]3 

Kterápak to bude? 

Výběr té správné židle pro práci u počítače může být kumšt. Víte například, proč by 

měla být židle polohovatelná? Jaký by měl mít tvar sedák? A vůbec, jak při práci 

správně sedět? My Vám na tyto otázky odpovíme a pomůžeme Vám vybrat tu 

pravou. 

[ Čtěte na našem blogu ]4 

Co třeba některá z těchto? 

[mřížka s produkty] 

[ Prohlédněte si všech 280+ zlevněných židlí ] 
 

  

                                                        
3 Tlačítko odkazující na https://www.atan.cz/kancelarske-zidle 

4 Tlačítko odkazující na https://www.atan.cz/jak-vybrat-zidli-do-pracovny 



Příloha č. 2a: Druhá rozesílka – copywriterská verze 

Předmět: Zlevňujeme designový nábytek. Čas na nový obývák? 

Až 20% sleva na křesla, stolky či obývací stěny 

Obývák je srdcem každého domova. Trávíme zde čas s rodinou, hostíme 

v něm přátele, slavíme tu narozeniny nebo z něj fandíme hokejistům. Jeho podoba 

zkrátka odráží náš život. Snad i proto jej lidé rekonstruují častěji než jiné 

místnosti… A co váš obývák, pořád se vám líbí tak jako dřív?  

[3 produkty] 

[ Prohlédněte si celou nabídku ]5 

3 tipy pro výběr ideální obývací stěny 

Obývací sestava často dominuje interiéru a výrazně tak ovlivňuje jeho celkovou 

náladu. S výběrem si proto dejte záležet. Abychom vám rozhodování usnadnili, 

přichystali jsme pro vás 3 rady, se kterými vyberete správně.  

[ Přečíst na blogu ]6 

Objednávky nad 1 499 Kč doručujeme ZDARMA 

[mřížka s produkty]  

                                                        
5 Tlačítko odkazující na https://www.atan.cz/obyvaci-pokoje 

6 Tlačítko odkazující na https://www.atan.cz/3-tipy-pro-vyber-obyvaci-steny 



Příloha č. 2b: Druhá rozesílka – laická verze 

Předmět: Středobod bytu jménem obývák 

Jaký bude ten váš? 

Obývací pokoj je srdcem každého bytu – tepe životem. Zde pohostíte návštěvu. Zde 

se po dlouhém dni uchýlíte k odpočinku. Zde ukážete ostatním, kdo vlastně jste. 

Z naší široké nabídky nábytku si sestavíte obývací pokoj, který bude přesným 

odrazem vašeho já. 

[3 produkty] 

[ Křeslo bychom měli. Co to bude dál? ]7 

Obývací stěna – víc než jen zeď 

Co je dominantou každého obývacího pokoje? Obývací stěna, správně. Díváme se 

na ni valnou většinu času, který v obývacím pokoji strávíme. Její výběr bychom 

tedy rozhodně neměli zanedbat. Přece si nechcete pořídit něco, co se vám za pár 

týdnů okouká. Při výběru stěny bychom měli mimo osobního vkusu zohlednit 

i některé další faktory. My vám prozradíme tři hlavní. 

[ Čtěte na našem blogu ]8 

Obývací stěna? Pohovka? Stolek? Ale jistě. 

[mřížka s produkty] 

 

                                                        
7 Tlačítko odkazující na https://www.atan.cz/obyvaci-pokoje 

8 Tlačítko odkazující na https://www.atan.cz/3-tipy-pro-vyber-obyvaci-steny 



Příloha č. 3: Tabulka 1 
Kompletní výsledky – shrnutí 

  

Rozesílka 1 (1) 

(4) 
Rozesílka 2 (2) 

(4) 
Průměr  

za březen 
Průměr  

za duben (3) 

abst.  % abst.  % % % 

OR  3 805 23,38 1 818 11,17 13,24 11,05  

CTR 359 2,21 441 2,71 1,49 1,37 

BR  283 1,74 54 0,33 2,1 2,37 

Vysvětlivky: 

1 Data za období 26. 4.–3. 5. 2017 
2 Data za období 3. 5.–8. 5. 2017 
3 Data pouze za období 1.–26. 4. 2017 
4 Celkový počet kontaktů v databázi: 16 278 

Legenda: 

abst. = absolutní čísla 
OR = open rate 
CTR = click-through rate 
BR = bounce rate 

Příloha č. 4: Tabulka 2 
Kompletní výsledky – srovnání verzí 

  
Rozesílka 1 (1) Rozesílka 2 (2) 

Laik (3) Copywriter (3) Laik (3) Copywriter (3) 

OR (abst.) 2 982 751 788 1 004 

% 36,64 9,23 9,68 12,34 

CTR (abst.) 254 98 189 243 

% 3,12 1,20 2,32 2,99 

BR (abst.) 263 15 23 30 

% 3,23 0,18 0,28 0,37 

Vysvětlivky: 

1 Data za období 26. 4.–3. 5. 2017 
2 Data za období 3. 5.–8. 5. 2017  

3 Celkový počet kontaktů ve skupině: 8 139 

Legenda: 

abst. = absolutní čísla 
OR = open rate 
CTR = click-through rate 
BR = bounce rate 

 



Příloha č. 5: Obrázek 1 
Původní šablona newsletteru (1/3) 



Příloha č. 5: Obrázek 1 
Původní šablona newsletteru (2/3)  



 
 

Příloha č. 5: Obrázek 1 
Původní šablona newsletteru (3/3) 

 

 

  



 

Příloha č. 6: Obrázek 2 

Nová šablona newsletteru (1/3) 

  



Příloha č. 6: Obrázek 2 

Nová šablona newsletteru (2/3) 



Příloha č. 6: Obrázek 2 

Nová šablona newsletteru (3/3) 

 


