
Szablony 
maili do klienta

Po co mi szablony?
Doskonale wiem, jak wygląda ,,praca na swoim”. Liczba zadań 
się rozrasta i rozrasta a czasu jakby ciągle coraz mniej. Stan-
dard... Maile towarzyszą nam na co dzień, a często kończy się 
na tym, że odpisujemy na szybko i bez dbałości o szczegóły. 

To co, może by tak zapisać kilka szablonów, które ułatwią 
codzienne życie? 

Stworzyłam tu mały pakiet szablonów maili, jednak aby mógł 
posłużyć Ci do pracy, musisz dostosować go do swojej branży. 
Jeśli akurat będzie idealnie pasował do Ciebie to super, zapisz 
sobie i korzystaj :-)
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Email powitalny 

Dzień dobry, / Cześć,
z tej strony (imię i nazwisko), bardzo mi miło, że zaczniemy 
współpracę nad... .
Na wstępie chciałam przesłać kilka informacji o sobie i swojej 
działalności, aby lepiej zwizualizować to, czym się zajmuje i w 
czym mogę jeszcze pomóc. 
(Krótki opis czym się zajmujemy, i co należy do naszych usług).

Przed rozpoczęciem projektu proponuję umówić się na spo-
tkanie / spotkanie online, aby lepiej się poznać i omówić 
wszystkie szczegóły. Najbliższe wolne terminy, jakie mogę za-
proponować to... . 

W razie pytań, pozostaję do dyspozycji

(stopka mailowa)



Przypomnienie o płatności

Dzień dobry, / Cześć (imię klienta),
w dniu (data) upłynął termin płatności faktury za [nazwa 
usługi]. Uprzejmie się przypominam i proszę o dokonanie 
płatności. Faktura czasem może zaginąć w stosach dokumen-
tów i maili, dlatego, załączam ją ponownie.

pozdrowienia,

(stopka mailowa)

Dzień dobry, / Cześć (imię klienta),
po naszej rozmowie/konsultacji/spotkaniu poznałam wszyst-
kie szczegóły dotyczące realizacji naszego projektu. Przesyłam 
w załączniku rozpisaną ofertę z wyceną oraz wykaz dodatko-
wych usług, które mogą świetnie uzupełnić ten projekt. Z 
mojej strony mogę obiecać, że zrobię wszystko, co w mojej 
mocy, aby efekt był satysfakcjonujący dla Ciebie i zgodny z 
oczekiwaniami.

Do usłyszenia!

(stopka mailowa)
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Wycena / oferta
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Dzień dobry, / Cześć (imię klienta),
dziękuję za zaufanie i zlecenie mi wykonania... . Wszystkie 
prace nad projektem są zakończone. Jeśli byłbyś zaintereso-
wany dalszą współracą, pozostaję do Twojej dyspozycji. Była-
bym ogromnie wdzięczna za poświęcenie kilku minut i pozo-
stawienia swojej rekomendacji pod poniższymi linkami:

www.facebook.com/BeataDebskaStudioKreowania

lub

https://g.page/BeataDebskaStudioKreowania

pozdrawiam serdecznie i mam nadzieję do usłyszenia :-)

(stopka mailowa)

Zakończenie projektu 
i prośba o opinię


