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technické specifikace

direct mail

Doba nutná pro otestování a nasazení podkladů: 3 pracovní dny po dodání podkladů.

Potřebné údaje

 • datum spuštění direct mailu,
 • počet schránek pro doručení direct mailu,
 • e-mailová adresa, na kterou přijde testovací e-mail (doporučujeme použít e-mailovou adresu

v doméně @tiscali.cz, při použití externí adresy negarantujeme 100% grafickou kompatabilitu),
 • předmět e-mailu,
 • e-mailová adresa pro odpovědi (při odpovědi na e-mail se tato adresa předvyplní do Příjemce),
 • cílení (pohlaví, pouze aktivní schránky).

Podklady

 • HTML dokument (můžete poslat i textovou verzi, pokud nepošlete, vytvoříme ji z HTML dokumentu.
V textové verzi nebudou obrázky.),

 • doporučená šířka těla emailu je 550 pixelů,
 • povolené HTML tagy naleznete v tabulce níže, strukturu emailu doporučujeme tvořit pomocí tabulek,
 • použití elementu <style> v hlavičce není povoleno, styly musí být definovány u jednotlivých tagů
 • všechny odkazy musí vést do nového okna,
 • dokument nesmí obsahovat animace ve formátu SWF a JavaScript,
 • obrázky zašlete v samostatném adresáři (poučení: obrázky budou vloženy jako součást e-mailu).

Podklady je nutné dodat minimálně 3 pracovní dny před rozesláním, poté vytvoříme a odešleme testovací
e-mail na určenou adresu. Direct mail bude rozeslán až po schválení klientem.

Limity

 • maximální velikost HTML dokumentu: 40 kB
 • maximální velikost všech grafických prvků: 200 kB

Rozměry

Doporučená šířka: 600px (od rozlišení 1024×768 a výš se vždy DM zobrazí celý, při šířce 380px  
se DM zobrazí celý i v rozlišení 800×600).
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Omezení statistik

 • u tohoto druhu formátu je možné zjistit pouze počet otevřených e-mailů přes webové rozhraní  
(počet zobrazení emailu).

Obecné podmínky

 • text nesmí obsahovat vulgarismy či jiné neetické prvky,
 • email nesmí překročit povolené datové limity,
 • garantujeme datum odeslání pouze při dodržení podmínek přjetí podkladů.

Seznam povolených tagů a jejich atributů

Doporučená šířka: 600px (od rozlišení 1024×768  
a výš se vždy DM zobrazí celý, při šířce 380px  
se DM zobrazí celý i v rozlišení 800×600).

Tag Atributy

a href, style, target

b style

br style

div align, style

font color, face, size, style

form action, enctype, method, style

h1 style

h2 style

h3 style

h5 style

hr style

i style

img align, alt, border, height, hspace, src, style, width

Input name, style, type, value

li style

ol style

option style, value

p align, style

select name, style

span style

strong style

table align, bgcolor, border, cellspacing, cellpadding, style, width

tbody style

th align, bgcolor, colspan, height, rowspan, style, valign, width

td align, bgcolor, colspan, height, rowspan, style, valign, width

tr bgcol

ul style

Texty a fonty:

font 
font-family 
font-style 
font-variant 
font-size 
font-weight 
letter-spacing 
line-height 
text-align 
text-decoration 
text-indent 
text-transform 
white-space 
word-spacing 
vertical-align

Pozicování:

overflow

Seznamy:

list-style-position 
list-style-type

Tabulky:

border-collapse 
border-spacing 
caption-side 
empty-cells 
table-layout

Velikosti a okraje:

border 
margin 
padding 
width

Barvy a pozadí:

background 
color


