
Jak stworzyć Nową listę mailingową wraz z nową stronę 

przechwytującą w Getall 

Krok po kroku . 

Wydrukuj, Odhaczaj proszę po kolei wszystkie punkty, żeby się nie pogubić . To nie jest takie trudne 

jak się wydaje   

Znak ,, ‘’ znaczy oczywiście ,,Wybierz ‘’ 

 

1  Stworzenie LISTY MAILINGOWEJ  
(po lewej stronie) 

 

 Autorespodner  Przegląd  

U góry pojawi się: 

 Nadawca (wpisz swój adres email) 

 Nazwa odbiorcy (Twoje imię i nazwisko) 

Następnie otrzymasz maila. Musisz go odczytać i kliknąć w link, który w nim otrzymałeś, aby 

potwierdzić dane nadawcy  (czyli generalnie, że Ty to Ty , a nie Bin Laden )  

2. UTWÓRZ LISTĘ 
 Autoresponder  Przegląd  Listy  + nowa karta  utwórz listę  

Wpisz tam nazwę swojego Lead Magnet (czyli poradnika, nagrania, zaproszenia, ebooka, 

raportu itp. ) 

Wyskoczy wiele opcji (ale spokojnie) tylko kilka z nich trzeba uzupełnić  

Podaję te, które trzeba uzupełnić: 

-Wybierz nadawcę (siebie)  metoda zapisu pojedyncza (będzie szybciej) 

 

3 POLITYKA PRYWATNOŚCI 
Jeśli w swoim sklepie internetowym , forum internetowym już ją posiadasz – to to Ciebie nie 

dotyczy. Po prostu wklejasz tutaj link swojej polityki prywatności – jednakże jeśli jej jeszcze 

nie posiadasz koniecznie , musisz ją stworzyć.  

 

W Punkcie ,,Polityka prywatności’’ – widnieje link Polityki Prywatności Getalla – na niebiesko 

-(tego linka nie możesz wkleić w  wymagane pole ale możesz go wykorzystać, by stworzyć 

własną Stronę z polityką Prywatności)  

kliknij w ten link i otwórz go w nowej karcie zaznacz (Ctrl A) i skopiuj cały ten tekst , 

który Ci się pojawi (Ctrl C)  Wróć do Getalla  i stwórz nową (już swoją własną  stronę 

Polityki Prywatności ) , czyli : 



 Kreator stron  nowa strona utwórz od podstaw (zielony przycisk pod szablonami, które 

Ci się pojawią)  dodaj tekst na tą białą pustą kartkę i wklej w to miejsce skopiowany 

tekst. 

 Kliknij ,,Zapisz’’, a następnie  Opublikuj (bez tego nie będzie ona widoczna) a następnie  

(u góry)  Zmień adres (wpisz np. Moja Polityka Prywatności)  

 

Wracasz do kreatora stron i klikasz ,,odśwież’’. Pojawi się link z Twoją polityką 

prywatności , kopiujesz i wklejasz go w miejsce, gdzie każe Ci system) 

 

Reszta punktów może pozostać bez zmian. 

 

4 PRZYGOTUJ STRONĘ PRZECHWYTUJĄCĄ 
 Kreator stron  strony  nowa strona wybierz szablon strona przechwytująca 

choseedycja szablonu (koło zębate) 

 

Zastanów się (o ile jeszcze nie masz) co ma być Twoją zachętą ,,Lead Magnet’’. Może to 

być stworzony poradnik, nagranie wideo, zaproszenie na webinar, ebooka .  

 

Teraz musisz edytować cały wygląd szablonu Twojej strony Przechwytującej,( czyli 

zmienić obraz, tekst, przycisk formularza Zapisu) 

Każdy tekst po kolei zmieniasz lub usuwasz niepotrzebne pola.  

Jeśli chcesz usunąć jakieś pole – po prostu kliknij w te pole , a następnie kliknij w kosz. 

 

To dziecinnie prosty etap… 

Na samej górze wstaw jakieś 

 ,,Wezwanie do akcji’’ , czyli np. Pobierz bezpłatny Poradnik  

Niżej - ,,Tytuł poradnika’’ np. ,,Wyrzuć je i chudnij’’ 

I jeszcze niżej informację o tym, dlaczego warto go pobrać  

– korzyści wynikające z przeczytania poradnika np.  

 

- Ten poradnik pokaże Ci , jakie produkty nie pozwalają Ci skutecznie schudnąć 

- Znajdziesz tu zdrowe i nietuczące ,,zastępniki’’ produktów, przez które tyjesz 

- Ten poradnik podpowie Ci też jak łączyć ze sobą wybrane produkty tak, by spalały Twój 

niechciany tłuszcz od środka’’ 

- Dzięki metodom opisanym w tym poradniku możesz schudnąć szybko nie martwiąc się o 

efekt jojo 

 

Możesz też w ogóle ominąć etap – Magic Bullers (czyli tych korzyści ale z mojego 

doświadczenia wynika, że korzyści mają większą skuteczność zapisu na listę) 

Najlepiej zrobić kilka wersji strony przechwytujące ( czyli dajesz ten sam poradnik ale 

strona, która do niego kieruje ma inny szablon, inną zachętę, inne korzyści, inny obrazek) 

Stwarzając kilka takich stron – sprawdzasz , która najlepiej konwertuje. 

 



5. OKŁADKA lub zwykła grafika , obraz płyty Cd… (twój 

wybór) 
 

Przedstawię Ci jak łatwo zrobić profesjonalną okładkę 3D w tym programie : 

www.mycovermaker.com ,  

którego często używam. 

 

Wejdź na tą stronę i założ tam konto.  

Przy rejestracji koniecznie zaznacz w polu ,,Pick a Plan’’ free Pay Per Download (tak byś 

nie musiał płacić za korzystanie z tego programu) 

Jak w każdej rejestracji musisz tam podać swój adres email i dwukrotnie wpisać hasło. 

 

Po zalogowaniu  

ecovermaker (i wybierasz szablon okładki, która Cie interesuje, ja korzystam zawsze z 

pierwszych pięciu)  create this cover (by wybrać okładkę ) 

Background (czyli tło)  

 Select and Continium (wycinamy okładkę, a dokładniej jej tło –zminusuj minusem u góry 

do momentu kiedy będziesz miał po lewej podgląd na całą okładkę) 

 Add Text (dodaj tekst) – tu wybierasz kolor i czcionkę  tekstu i wpisujesz tytuł Twojego 

poradnika. 

Następnie zielony przycisk  Add Text (aby tekst umieścił się na okładce) Chwytasz za tekst i 

dowolnie nim manipulujesz, czyli zwiększasz, zmniejszasz i przesuwasz tam gdzie chcesz, by widniał 

na Twojej okładce. 

Gdy masz już na okładce – czas na autora, czyli Ciebie, a więc ponownie  

Add Text (wpisujesz swoje imię i nazwisko) i znów zielony przycisk  Add tekst , by umieścić swoje 

dane na okładce. Przesuwasz, zmniejszasz, umieszczasz gdzie chcesz i gotowe   

Czas na obraz… 

Możesz wybrać jeden z gotowców dostępnych w tym programie ale lepiej wybrać coś z własnej 

biblioteki.  

Załóżmy, że już masz gotowy obrazek na okładkę i jest gdzieś zapisany na Twoim komputerze. 

(polecam program canva – do tworzenia grafiki – ale uprzedzam odpala tylko na przeglądarce 

chroom) 

 Upload  Upload Images (i wyszukujesz i wybierasz przygotowany obrazek) klikasz 2 

razy , by dodać , następnie przesuwasz zdjęcie tak, by było dopasowane do krawędzi 

poradnika – czyli klikasz w te małe kropeczki i przeciągasz obraz. 

Po lewej stronie masz też możliwość ,,Add Images’’ – klikają w to masz gotowe ,,ozdobniki’’ Twojej 

okładki – np. plasterek, który przesłoni trochę tło, by lepiej było widać na nim napisy, bądż np. 

gotowa odznaka ,,Bestseller’’ – są świetne- baw się do woli  Użyj swojej wyobraźni.  



Jeśli okładka Ci się podoba zakańczasz cały proces wciskając czerwony napis  FINALIZE, po czym 

Twoja okładka pięknie przetworzy Ci się w obraz 3D i masz profesjonalną okładkę książki, która 

oprócz czasu i odrobiny wysiłku – nic Cię nie kosztuje. 

Klikasz -  Download i zapisujesz okładkę na komputerze… ja zapisuję i w 3D i w płaskim obrazie 

6. UMIESZCZASZ OKŁADKĘ NA SWOJEJ STRONIE PRZECHWYTUJĄCEJ 

A więc wracasz do swojej nieskończonej strony przechwytującej i klikasz w obrazek znajdujący się na 

szablonie, który wybrałeś , następnie  koło zębate i po prawej stronie pojawi się napis  AKCJA, 

potem wybierz WGRAJ OBRAZEK  DODAJ PLIK  WYBIERZ PLIKI , szukasz w kompie tej okładki, 

klikasz 2 razy i wstawione   

7 POŁĄCZ STRONĘ PRZECHWYTUJĄCĄ Z FORMULARZEM ZAPISU.  

Pod budką, w której są pola do zostawienia imienia, emaila i przycisk po kliknięciu na nie znajduje się 

koło zębate pod tą tabelką. koło zębate pod tabelką 

Następnie po prawej pojawi się : 

,,kod HTML Formularza zapisu’’ (musimy go pobrać i wkleić)  

A więc wchodzisz sobie w swoją listę, którą stworzyłeś , czyli jeszcze raz : 

 Autoresponder  Przegląd  Listy wybierasz tą stworzoną i pojawi Ci się opcja  

Formularz zapisu (wejdź w niego) 

-imię 
- Telefon 
- Polityka prywatności  
(zaznacz tylko imię) 

Ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, 
ble,………………………………………………………………… 
Ble ble,………………………….. 
Ble, ble, bleeeeee 
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
Ble……………………………… 
( zaznaczasz cały ten tekst I kopiujesz) 

 

 

 

 

Jeśli zaznaczysz pole ,,imię ‘’ to system będzie wysyłał za Ciebie personalizowane 

wiadomości. Będzie też rozróżniał ,,płeć’’ osoby z Twojej listy , a więc dzięki temu mężczyzna 

znajdujący się na Twojej liście nie otrzyma treści np. ,,zapisałaś się’’, ,,otrzymałaś’’ itp. 

Według badań prowadzonych przez Getall, personalizowane wiadomości to nawet o 60% 

większa sprzedaż Twoich produktów polecanych mailami. 

 

Zaznaczasz to: Ble, ble, ble i kopiujesz, a następnie wklejasz do kodu HTML na Twojej stronie 

przechwytującej i klikasz  Przetwórz. 

 



Następnie zmieniasz PRZYCISK FORMULARZA ZAPISU 

EDYTUJ PRZYCISK,,Tekst przyciksu’’ i wpisujesz np. ,,Pobieram Poradnik’’, a następnie  

Ukryj ten panel 

 

Na samym dole są też do przetworzenia malutkie literki (zazwyczaj pod właśnie tabelą z 

przyciskiem) 

Możesz je usunąć ale dobrze jest tam napisać coś w stylu  

,, Twój adres email jest tu całkowicie bezpieczny. ‘’ 

Lub bardziej się rozpisać i dodać ,,Ja też nienawidzę SPAMU. Będę wysyłać Ci tylko 

wartościowe treści. W dowolnym momencie możesz wypisać się z listy.’’ 

 Tytuł strony  Zapisz i po lewej u góry zielony przycisk ,,Zmień adres’’ (i wpisz np. tytuł 

poradnika, lub np. ,,lista z bloga) 

8 Napisz wiadomość powitalną, w której klient otrzyma pobrany 

poradnik… 

 Autoresponder Przegląd Listy (wybierz listę)  Follow –up  dodaj nową 

wiadomość i wpisujesz najpierw temat wiadomości np. ,,Twój obiecany poradnik’’, 

wybierasz też niżej nadawcę, czyli swój adres email, który potwierdzałeś i tworzysz 

pierwszą wiadomość. 

Nie napiszę Ci gotowca, bo każdy jest inny i każdy daje od siebie coś innego dam Ci wskazówki, na to 

co w takiej pierwszej wiadomości powinno się znaleźć: 

- Przywitanie (najlepiej po imieniu) 

- Podziękowanie za zaufanie i zapisanie się na Listę 

- Obiecany Lead Magnet (czyli to co miał pobrać- poradnik, nagranie itd. W formie najlepiej PDF) 

- Krótki opis tego co , co jakiś czas będziesz mu ,,w ramach podziękowania’’ – wysyłał na maila 

- Pozdrowienia i koniecznie Twój podpis imieniem i nazwiskiem 

- Możesz dodać swoje zdjęcie 

Na dole pod wiadomością wybierz  po 0 minutach zapisu na listę (tak by ktoś kto Się zapisał od razu 

otrzymał obiecany poradnik na bloga) , następnie po prawej: 

 wyślij testowy email  i wejdź w swojego maila by zobaczyć, czy wiadomość jest ok. i przede 

wszystkim, czy link przekierowuje do poradnika) , jeśli jest ok. – wracasz do wysyłania i klikasz  

zapisz i  utwórz Fallo-up .  

Gotowe  Teraz już masz wszystko podpięte i każdy kto zapisze się na Twoją listę 

mailingową otrzyma pierwszą wiadomość już z obiecanym poradnikiem w środku.  

 



Teraz tylko ciągle kieruj ruch na swoją stronę przechwytującą i zdobywaj nowych klientów.  

 

Życzę Ci szybkiego budowania listy i owocnej współpracy z osobami, które będą Ci się na nią 

zapisywać  

Pozdrawiam  

Anna Skwarlińska 

 www.spalanka.pl 

 

 

 

 

 


