
Raporty wysyłek

Jak wyglądają raporty wysyłek?

Raport wysyłek zawiera dokładne informacje i statystyki dotyczące wybranej wysyłki 
Twojego projektu. Raport otrzymujesz w formie PDF. 
  
Raport podzielony jest na na 5 głównych kategorii:

1. Informacje ogólne 
2. Statystyki czasowe 
3. Analiza zwrotów 
4. Informacje o odbiorcach 
5. Urządzenia odbiorców

pakiet podstawowy / zaawansowany 
pakiet zaawansowany 
pakiet zaawansowany 
pakiet zaawansowany 
pakiet zaawansowany

  
  
W zależnosci od pakietu jaki wybierzesz, otrzymujesz Podstawowy raport miesięczny 
lub Zaawansowne raporty tygodniowe (max.4 w miesiącu).  
  
Raport zaawansowany zawiera wszystkie kategorie + mapę kliknięć twojego projektu. 
Raport podstawowy zawiera wyłącznie kategorię 1 - informacje ogólne.  
Szczegóły wszystkich kategorii opisane są na kolejnych stronach.

Mapa kliknięć to graficzna wersja Twojej ofert z zaznaczonymi grafikami i linkami, 
które zostały kliknięte przez zainteresowanych. Dzięki temu, możesz przeanalizować 
atrakcyjność swojej oferty, zgłosić nam ew. poprawki i promować dalej ulepszoną 
wersję Twojego projektu. 



Szczegółowy opis kategorii raportu

1. Informacje ogólne

Podstawowe dane:

- Numer wysłki 
- Data 
- Nadawca 
- Tytuł

- Kodowanie maila 
- Średni rozmiar maila 
- Wszystkich maili 
- Łączny rozmiar 

Statystyki wysyłki:

- Wysłane 
- Zwroty 
- Otwarte 
- Kliknięte 
- Wypisało się 
- CTR – stosunek liczby klikniętych maili do liczby wysłanych 
- CTOR – stosunek liczby klikniętych maili do liczby otwartych 
- Otwarcia RSS – (jeżeli kanał RSS został uprzednio włączony w Preferencjach)



Najpopularniejsze linki: 
  
Tabela Najpopularniejsze adresy URL informuje użytkownika o 
najczęściej klikanych linkach zamieszczonych w Twojej ofercie. Oprócz 
liczby kliknięć prezentowane są wskaźniki CTR i CTOR obrazujące 
popularność linków. 
  
Szczegółowe informacje przesyłamy po uprzednim zgłoszeniu prośby o takie dane.

2. Statystyki czasowe

W tej kategorii znajdują się zestawienia tabelaryczne i graficzne dotyczące: 
  
- Otworzeń i kliknięć godzina po godzinie 
- Otworzeń i kliknięć dzień po dniu 
- Otworzeń i kliknięć wg dni tygodni





3. Analiza zwrotów

W tej kategorii znajdują się informacje o odnotowanych zwrotach wraz z powodami. 
Tabela zawiera informację o przyczynie zwrotu wraz z liczbowym oraz procentowym 
wskaźnikiem. Obok znajduje się również wykres kołowy, na którym przedstawiony jest 
rozkład procentowy powodów zwrotów.

4. Informacje o odbiorcach

W tej kategorii znajdują się następujące informacje: 
  
- Statystyki domenowe - jak zachowały się poszczególne adresy w podziale na domeny 
- Statystyki lokalizacji adresów IP – z podziałem na kraj, region i miejscowość



5. Urządzenia odbiorców

- Statystyki urządzeń – dla wiadomości otwartych i klikniętych 
- Kategorie urządzeń – dla wiadomości otwartych i klikniętych 
- Statystyki agentów pocztowych – informacje o agentach pocztowych i systemach 
operacyjnych (otwarcia) 
- Statystyki przeglądarek –  informacje o przeglądarkach i systemach operacyjnych 
(kliknięcia) 
  
 



W razie dodatkowych pytań, napisz na biuro@kreatormuzyczny.pl 
  
Administratorem danych osobowych jest firma Kreator artystyczny – Łukasz Bandych 
( NIP 5311629429, REGON 385438040 ) z siedzibą firmy w Cząstkowie polskim, ul. 
Wiejska 93, 05-152 Czosnów. Dane dotyczące raportu będą przesyłane w celu 
udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z regulaminem zawartym na 
stronie www.kreatormuzyczny.pl.
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