
E-newsletter 
 
Niezbędne informacje 
Warunkiem koniecznym wysłania listu jest podanie nadawcy listu, tytułu i podtytułu oraz 
emaila zwrotnego umożliwiającego odpowiedź na wiadomość a także podpisu (stopki). 
Nadawca oraz podpis muszą w jednoznaczny i prawdziwy sposób identyfikować nadawcę 
listu. 
 
W przypadku wysyłanego  e-mailingu konieczne jest określenie przez reklamodawcę, czy statystyki 

kliknięć w linki w treści listu reklamowego powinny być rejestrowane przez HBRP, czy też 

zleceniodawca samodzielnie podepnie swoje statystyki. 

Termin dostarczenia: 3 dni robocze poprzedzające wysyłkę mailingu. 
 
Całość skompresowana do formatu zip 
 
Kodowanie 
Kodowania znaków ISO-8859-2. Użycie kodowania UTF-8 powoduje brak wyświetlenia 
polskich czcionek w poczcie portalu Onet.pl oraz niektórych wersjach Outlook. 
 
Mailingi przygotowywane w formacie html powinny być zgodne ze standardem W3C dla 
html 4.01 (http://www.w3.org/TR/html401/). 
 
Html musi zawierać deklarację zgodną z faktycznym kodowaniem dokumentu. 
 
Należy pamiętać o zamknięciu wszystkich tagów w pliku HTML. 
 
Ważne 
Mailing powinien być zbudowany na tabelach. Tabele oraz komórki tabel powinny mieć 
określoną i stałą szerokość. Optymalna szerokość samej wiadomości 600pixeli max - 
650piksel. Do wyśrodkowania treści wiadomości używamy tabel z atrybutem align=”center”. 
 
Funkcje padding oraz margin bywają niepoprawnie odczytywana przez niektóre programy 
pocztowe – nie zalecamy ich stosowania (Outlook w wersji 2007 i nowszych ze względu na 
specyfikę tego programu.) 
 
Deklaracje „position: absolute” oraz „position: relative” są niedozwolone 
 
Nie umieszcza  się styli definiowanych w HEAD <style> (css) , ponieważ większość portali 
obcina tą część kodu wraz z samym znacznikiem BODY. Maile zbudowane na stylach błędnie 
wyświetlają się między innymi w poczcie portalu Interia oraz kliencie poczty Outlook w wersji 
2007 i nowszych ze względu na specyfikę tego programu.  
 
Zalecane jest pisanie styli bezpośrednio w  sekcji <td> np.: 
<td width="355" style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; font-size:12px; olor:#333333; 
line-height:17px;"> 
 

http://www.w3.org/TR/html401/


Grafika 
Obrazki nie mogą być umieszczone w sekcji style. 
 
Nie powinno się używać CSS do osadzania tła graficznego. 
 
Bezpośrednie odwołania do plików graficznych (<IMG SRC=” images/obrazek.gif”>),  
wymagany osobny katalog images – gdzie będą wszystkie elementy graficzne, które zostały  
zastosowane w newsletterze 

Grafiki powinny posiadać następujące rozszerzenia: jpg, jpeg, gif, png (<IMG 
src="images/obrazek.gif" alt=”Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości”>) . 
Wstawienie tekstu alternatywnego zwiększa prawdopodobieństwo pobrania grafik przez 
odbiorców. Niektóre programy pocztowe nie wyświetlają prawidłowo elementów 
graficznych mailingów, dopóki użytkownik nie skorzysta z opcji „pobierz obrazki”. 

Część portali www usuwa w podglądzie obrazki w tle, na przykład Wirtualna Polska 
nie obsługuje stylu BACKGROUND-IMAGE. MS Outlook zaszyty obrazek tła dodaje jako 
załącznik, ale nie prezentuje go w kreacji. 
 
Należy definiować atrybut BORDER=”0” dla obrazków, szczególnie jeśli obrazek jest 
podlinkowany. Zalecamy stosowanie atrybutu „display:block;”  
(<IMG src="images/obrazek.gif" alt=”Pobierz grafikę, aby zobaczyć całą treść wiadomości” 
style="display:block; border:0;" />) 
 
Zabronione jest: 
Wiadomość nie może zawierać kodu JavaScript oraz odwołań do obiektów Flash (plików 
swf). 
 
Zabronione jest osadzanie niebezpiecznych załączników (np. z rozszerzeniem exe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


