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Przygotowanie newslettera/mailingu
Targi Nieruchomości to nie tylko dwudniowe super-wydarzenie, ale i również współpraca, komunikacja, ludzie.
W dbałości o emitowanie Twojej reklamy na Targach Nieruchomości w możliwe najwyższej jakości, serdecznie
prosimy o dostarczenie materiałów według poniższych specyfikacji.
1.
Maksymalna waga całego mailing: 250KB
2.
Maksymalna szerokość mailing: 860px
3.
Style powinny być osadzone inline
4.
Odstępy między akapitami textu można uzyskać dwoma <br>
5.
Nie używać atrybutów padding ani margin. Nie zadziałają w Outlooku. Wszelkie przestrzenie uzyskujemy
tylko poprzez zakodowanie pustych komórek tabel o określonych szerokościach (minimum 4px dla font-size:
14px) i wysokościach (minimum 16px dla font-size: 14px), do każdej pustej komórki należy wstawić twardą
spację & nbsp;
6.
Wszystkie szerokości tabel i komórek w nich zawartych muszą zgadzać się co do pixela i muszą być
określone CSS-owo
7.
HTML-owo w pixelach (nie w procentach)
8.
Position: absolute czy też posiotion: relative nie zadziała.
9.
Hovery nie będą działać w mailingach (przynajmniej nie wszędzie)
10.
W kodzie nie można pozostać ani jeden niedomknięty tag. W przeciwnym razie będzie to powodować
złe wyświetlanie się mailingu (najlepiej przepuścić gotowy mailing przez http://validator.nu/)
11.
Deklaracja kodowania i kodowanie znaków dokumentu muszą się zgadzać.
Najlepiej kodować w iso-8859-2 lub utf-8
12.
Właściwości czcionki najlepiej określać dla spam-ów.
13.
Każdy obrazek powinien być zakodowany jako <img> (nie jako css-owy background) i powinien mieć
przypisane właściwości border: none i display: block, chyba że ma być wyświetlany razem z tekstem w tej samej
komórce, wtedy display: inline
14.
Każda tabela i każdy element tabeli powinny mieć określony kolor bgcolor
15.
Atrybut line-height Outlook interpretuje inaczej niż wszystkie pozostałe klienty pocztowe (dla większej
interlinii można kodować każdą linijkę tekstu do oddzielonej komórki tabeli)
16.
Max. wysokość mailingu 2000px.

PNG
Wytworzone przez photoshop pliki png nie są skompresowane, najlepsze efekty daje kompresowanie ich ręcznie
w
IrfanView
z
zaznaczoną
opcją
„Użyj
modułu
PNGOUT”
w oknie zapisu. Można też użyć programu pngcrush.
Dziękujemy! Do zobaczenia na targach!
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