
17 INSPIRERENDE
NYHETSBREV



B L I  I N S P I R E R T

Ved utsendelse av nyhetsbrev vil gode resultater
først og fremst være avhengig innhold som er
relevant for dine mottakere. Allikevel er også
estetisk utførelse viktig — spesielt at
nyhetsbrevet fremstår profesjonelt.
 
Her har vi samlet 17 nyhetsbrev fra våre kunder
som kan gi inspirasjon til din neste utsendelse.
Sender du for en nettbutikk, restaurant,
organisasjon, driver du B2B-tjenester eller
oppdaterer du abonnentene dine med reisetilbud
eller kommende konserter? 
 
Her finner du inspirasjon til det meste!



NETTBUTIKKER





NETTBUTIKKER

Sender du nyhetsbrev for en nettbutikk er det nyttig å tenke ekstra
kreativt på innholdet du sender ut, siden det er en høyere terskel for
åpninger av e-post som kun forsøker å drive salg.
 
Bruk gjerne muligheten med nyhetsbrevene til å gi relevant innhold,
og si noe om nettbutikken og produktene som ikke er direkte
salgsrelatert. Husk at e-postmarkedsføring er relasjonsbyggende!
 
Vær kreativ på innholdet, kanskje du kan presentere en kundehistorie
som viser mottakerne dine hvordan andre bruker produktet ditt til å nå
sine egne mål?
 
Når du skal bruke bilder av produktene er det viktig at disse får frem
produktets beste kvaliteter. Når du skal selge vil du at nyhetsbrevene
skal være inspirerende og handlingsdrivende. 

Sett et mål for hvert nyhetsbrev.
Bruk gode produktbilder.
Varier innholdet - kunden er ikke bare interessert i salg.
Inspirer abonnenten til å gjøre en handling.
Husk å lenke til produktet på produktbildet, ikke bare på knapper.

 

VIKTIG Å HUSKE

Skriv litt om butikkens historie og inkluder bilder av noen ansatte.
Rediger bilder på en kreativ måte. F.eks. ha en annen ramme enn
firkantet, eller at bakgrunnsfargen på bildet er den samme som
bakgrunnen til nyhetsbrevet slik at produktet "svever".
Ha en spennende konkurranse eller quiz med premie.
Presenter en interessant, morsom eller relevant kundehistorie. 
Inkluder produktkunnskap, info om vedlikehold, e.l.

DETTE KAN DU PRØVE



KULTUR-
FORMIDLERE





KULTURFORMIDLERE

Det er viktig at kulturformidlere ikke bare fokuserer på salg, selv om
du til syvende og sist ønsker å selge billetter, mat, turer eller kunst. 
 
De fleste abonnerer ikke på et nyhetsbrev kun for å motta tilbud. Man
ser gjerne etter medlemsfordeler og eksklusive tilbud i kombinasjon
med å ville bli inspirert og holdes oppdatert.
 
Sett et mål for hva du vil at mottakerne dine skal gjøre når de leser
nyhetsbrevet, og varier innholdet deretter.
 
Bruk gjerne muligheten til å få frem det som skiller ditt tilbud fra
andre konkurrenter. Hva gjør ditt konsept unikt? Kanskje du har noen
faglige eller inspirerende innspill? Eller kanskje du vil gi en
oppsummering med spennende bilder fra en tidligere begivenhet, som
vekker nysgjerrigheten til mottakerne dine? 

Sett et mål for hvert nyhetsbrev.
Inkluder proffe og fristende bilder.
Inspirer abonnenten til å gjøre en handling.
Vis din unikhet og forsøk å inspirere mottakeren. 

VIKTIG Å HUSKE

Ha en oppsummering fra forrige event. Kanskje du vil legge til en
video?
Inkluder fagrelatert informasjon som viser at du er profesjonell og
brenner for det du driver med.
Ha en spennende konkurranse eller quiz med premie.
Inkluder bakgrunnshistorien til det du formidler eller selger.
Løft frem en viktig samarbeidspartner.

DETTE KAN DU PRØVE



ORGANISASJONER





ORGANISASJONER

For organisasjoner og offentlig forvaltning kan det være enkelt å
glemme at nyhetsbrevene ikke bare bør inneholde viktige
oppdateringer, men også inspirerende innhold som øker engasjement
hos mottakeren.
 
Du ønsker å bygge en relasjon med mottakerne dine slik at de blir
engasjert i det du sender dem, og send variert innhold for å
vedlikeholde engasjementet.
 
I lengden kan det være kjedelig å bare motta upersonlige meldinger
og viktig informasjon, derfor kan det være lurt å bryte det opp med
glad-saker, suksesshistorier, hyggelige arrangementer, eller bilder av
ansatte og styremedlemmer.
 

Tenk på nyhetsbrevet som en relasjonsbyggende kanal.
Varier på innholdet, ikke bare send upersonlig informasjon.
Bruk en inspirerende mal og fine bilder som løfter innholdet.

 

VIKTIG Å HUSKE

Skriv litt om organisasjonens filosofi og inkluder bilder av noen
ansatte eller styremedlemmer for å gjøre det mer personlig. 
Sett opp hyggelige arrangement, og dokumenter disse i
nyhetsbrevene.
Legg vekt på medlemsfordeler, og gi dem en spennende
overraskelse som er eksklusivt for medlemmer eller abonnenter. 
Send personlige og sesongbaserte hilsener.

DETTE KAN DU PRØVE



B2B-
VIRKSHOMHETER





B2B-
VIRKSHOMHETER

Som nettbutikker kan B2B-virkshomheter ha en tendens til å
fokusere på rent salgsrettede nyhetsbrev, og samtidig ha noe
upersonlig og uinspirerende innhold. Uavhengig av bransje og formål
vil din målgruppe trigges av at innholdet er inspirerende, og ikke
minst nyttig. 
 
Sitter man på mye kunnskap og ekspertise er det viktig å vise både
dybden og bredden i kompetansen din. Driv relasjonsbygging ved å
opparbeide autoritet i fagfeltet ditt, og del det du kan — de vil tross
alt være trygg på din kompetanse før de eventuelt kjøper noe.
Kommuniserer du dette på en måte som inspirerer potensielle
kjøpere eller investorer har du gjort mye riktig. 
 

Del det du kan og gi en smakebit av din ekspertise.
Bruk en spennende og profesjonell mal som løfter innholdet. 
Del referanser fra kunder eller samarbeidspartnere for å gi deg
legitimitet.
Bruk tydelige handlingsdrivende elementer.

 

VIKTIG Å HUSKE

Gi tips om faglig og ikke-konkurrerende innhold som relevante
podcaster, fagartikler eller arrangement.
Inviter potensielle kunder til et seminar eller nettverksmøte, og gi
en oppsummering til dine abonnenter med gode bilder. 
Gi eksklusive tilbud, som en gratis rådgivningssamtale eller en
PDF med dine topp 10 tips.
Fokuser på en kundehistorie med før- og etter-resultater som har
en wow-faktor. 

DETTE KAN DU PRØVE



BONUS





BONUS

Noen ganger kan det være vanskelig å tenke utenfor boksen, derfor
har vi inkludert 8 varierende nyhetsbrev til som kan inspirere.
 
Planlegg interessante oppsett, og varier det handlingsdrivende
elementet i forhold til målet med nyhetsbrevet. Noen ganger kan det
være lurt å inkludere endel informasjon og mange bilder, andre ganger
kan det enkle være det beste. 
 
Det som er likt med disse nyhetsbrevene er at de har et tydelig mål
med nyhetsbrevet, de vet hva de ønsker å formidle og er kreative og
profesjonelle på måten de kommuniserer det på. 

Sett et mål og utform nyhetsbrevet deretter. Dette kan være trafikk
til en nettside, oppmøte til et arrangement, salg av et spesifikt
produkt, å bygge relasjoner med mottakerne, m.m. 
Inkluder proffe og interessante bilder.
Varier innholdet. Overraskelser, eksklusivitet og personlighet øker
åpning- og klikkraten.
Ha tydelige handlingsdrivende elementer. Dette kan være knapper,
bilder, lenker, overskrifter osv. 

 

NYHETSBREV GENERELT



B L I  I N S P I R E R T

I MailMojo har du et stort utvalg standardmaler
som er designet for et profesjonelt resultat. Dette
gjør at jobben din med å sende ut nyhetsbrev blir

enkel og effektiv.
 

MailMojo gir deg alt du trenger for å lage
profesjonelle nyhetsbrev. Hold ditt publikum

oppdatert og engasjert - magisk enkelt på 1-2-3.

Opprett en gratis
prøvekonto
mailmojo.no

https://to.mailmojo.no/hei/profesjonelle-nyhetsbrev
https://to.mailmojo.no/hei/profesjonelle-nyhetsbrev
https://to.mailmojo.no/hei/profesjonelle-nyhetsbrev

