
   

 

Projekty graficzne newsletterów 

www.AnoMail.pl 

w cenie testy ekranowe oraz antyspamowe 
dopasowane są do różnych programów pocztowych  

typu: desktop, webmail oraz mobile 

Kontakt e-mail: biuro@anomail.pl 

Infolinia: (32) 441 60 14, (22) 203 56 66 
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www.AnoMail.pl 

Czym są szablony kreacji e-mail? 

• Szablon kreacji e-mail w formacie HTML 

to wzór korespondencji w formacie graficznym, który 

przed wysyłką uzupełnia się właściwą treścią  

np. własnym tekstem, obrazkami, odnośnikami 

• Projektowane przez nas szablony kreacji e-mail 

są zgodne ze standardami kodowania e-mailingów 

a tym samym zoptymalizowane pod kątem różnych 

klientów poczty oraz filtrów antyspamowych 

• Szablon jest unikalny i dopasowany do szaty gra-

ficznej Państwa firmy lub strony internetowej 

• Treść wiadomości e-mail tworzy się na podobnej  

zasadzie jak praca z edytorem tekstu. W związku z 

tym pracownik biurowy bez znajomości kodów HTML 

oraz bez wiedzy informatycznej tworzy list w sposób 

wizualny korzystając z wbudowanego edytora  

graficznego listu (ang. HTML-WYSIWYG) 

• Każdy z tworzonych przez nas szablonów graficz-

nych e-mail przechodzi testy ekranowe czyli 

sprawdzamy jak wygląda w popularnych programach 

pocztowych desktop, webmail, mobile 

• Każdy szablon przechodzi testy antyspamowe 

mające na celu sprawdzenie czy list nie jest kwalifi-

kowany przez filtry antyspamowe, w tym najpopular-

niejszy filtr serwerowy SpamAssassin, jako spam 
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 Przykładowe kreacje 

Szablony graficzne (HTML) 
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 Przykładowe kreacje 

Szablony graficzne (HTML) 

Szablony dopasowane są do szaty  

graficznej Państwa witryny interneto-

wej i  wyglądają prawidłowo w  

różnych programach pocztowych  

tj. desktop, webmail, mobile. 
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Przykładowe kreacje 

Szablony graficzne (HTML) 

Szablony mają budowę modułową  

i składają  się z bloków, które  mogą 

być  modyfikowane przez pracownika 

biurowego w wizualnym edytorze 

wbudowanym w AnoMail Desktop 
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Przykładowe kreacje 

Szablony graficzne (HTML) 

Wszystkie robione przez nasz szablony  

można zmieniać tj. wstawiać nowe  ob-

razki, teksty, linki itp. W związku z tym 

szablony nadają się do wielokrotnego 

użytku  i stanowią swoistą podstawę, 

która uzupełniana jest właściwą treścią 
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 Przykładowe kreacje 

Szablony graficzne HTML 
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Makieta szablonu 

Wstępna wersja szablonu 

Tu pokazano rozłożenie 

elementów w szablonie 

w postaci bloków (box) 

Najpierw uzgadniany jest układ ele-

mentów (boksów) z których zbudo-

wany jest szablon kreacji e-mail 

Najpierw różne propozycje a potem projekt 

Po otrzymaniu materiałów na szablon nasz grafik przy-

gotowuje makietę czyli wstępną propozycję wyglądu sza-

blonu i czeka na akceptację lub propozycje zmian. Do-

piero po akceptacji wyglądu przygotowujemy właściwy 

szablon który przechodzi testy ekranowe i antyspamowe 
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Gotowy szablon zmieniacie Państwo 

samodzielnie w graficznym edytorze 

listu, który w sposób wizualny pozwala 

dopisywać teksty, wstawiać obrazki, 

odnośniki do stron internetowych itp. 

Wbudowane analizatory  

pokazują co poprawić aby 

ominąć filtry antyspamowe 

Edytor graficzny listu 

Mamy do dyspozycji: 

Analizator treści, Obrazków, 

Odnośników oraz Kodu HTML 

Samodzielne zmiany 
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Zapraszamy do kontaktu 
 

AnoMail SOFTWARE dr Przemysław Rusiecki 

ul. Plac Osiedlowy 2/1, 41-506 Chorzów, NIP 644-285-89-58  
tel. (32) 441 60 14, (22) 203 56 66 

 
e-mail: biuro@anomail.pl 

 

Rachunek bankowy: 
mBANK: 18 1140 2004 0000 3102 8008 1282 

• Po zamówieniu szablonu kreacji e-mail (HTML)  

otrzymujecie Państwo fakturę VAT 

• Po opłaceniu FV przesyłacie do nas materiały  

na szablon e-mail np. logo, teksty, zdjęcia itp.  

oraz adres strony internetowej Państwa firmy... 

• Na podstawie nadesłanych materiałów oraz szaty 

graficznej Państwa witryny nasz grafik przesyła 

do Państwa wstępną propozycję (kilka wersji)  

wyglądu szablonu (tzw. makietę), która pokazuje  

z jakich elementów będzie składał się szablon oraz 

jak będzie prezentował się u odbiorcy wiadomości 

• Po akceptacji lub otrzymaniu propozycji zmian, 

grafik przygotowuje właściwy szablon listu wraz  

z instrukcją obsługi pokazującą jak z nim pracować  

• Szablon listu w formacie EML/HTML możecie 

Państwo dowolnie modyfikować a tym samym  

wykorzystywać w wielu akcjach e-mailingowych... 

Procedura realizacji 


