
COVID-19 Vs. e-maIlIng 
v číslech a datech

 „Kvůli COVID-19 a nouzovým opatřením se téměř ze dne na den 
změnil pohled na e-mail marketing jako takový. Pro krizovou 

komunikaci se stal klíčovým komunikačním kanálem.“

Petr Cikán, Sherpas TECH

 ,,Se zvýšenou frekvencí komunikace přišlo zvýšené padání do SPAMu, 
provozovatelé freemailů mají rádi konzistenci a skokové navýšení 

frekvence spolu s vyšším označováním jako SPAM od lidí vedlo 
k tomu, že e-maily prokazatelně ve SPAMu skončily.” 

Pavel Pola, Etnetera Activate

,,Potvrdila se a využila role emailingu jako levného, spolehlivého  
a účinného marketingového kanálu k oslovení svého publika.”

Pavel Vondruška, www.pavelvondruska.cz

„Téměř u všech klientů, jsme dosahovali větších obratů, než 
obvykle. Někde jsme dokonce překonali rekordy, kterých jsme 
dosáhli o Vánocích.“

Jakub Čižmař, www.jakubcizmar.cz

Výskyt slov COVID-19/
koronavir  březen + duben 

“S tématem „koronavir“ je ale potřeba zacházet jako se šafránem, 
protože nám už všem leze krkem.”

Lucie Prokopová, SmartEmailing

“Klíčové postavení e-mailu v rámci marketingového mixu je 
nesporné, bez ohledu na situaci venku. Opět se ukázalo, že  
o e-mailing postavený na best practices se dá opřít vždy  
a všude, a to zejména pokud:

- máte kvalitní databázi s využitím DOI
- komunikujete pravidelně pravdivě a vždy s přidanou hodnotou
- posíláte personalizované kampaně 

Pokud vás e-mail v těchto časech nepodržel tak, jak byste si přáli, obraťte 
se na nás. 

Měníme běžné newslettery v prodejní automaty a rádi pomůžeme  
i vám.“ 

Kateřina Fišerová, SmartEmailing
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COVID-19 byl dosud největším tématem pro 
internetové kriminálníky. 

Celkově strávený čas na internetu je o 47 % 
vyšší než v únoru a meziročně o 32 %.. 

Čas na uživatele se zvýšil meziměsíčně o 50 %  
a meziročně o 30 %. 
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Průměrně trávili v březnu uživatelé na internetu 
24 hodin a 35 minut za měsíc.
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Obrat dle komodit
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