
Mailing

1. Waga do 40 kB.
2. Standardowy czas realizacji: 14 dni.
3. 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. Nie ma 
możliwości wysłania listu z pominięciem jednego z wymienionych elementów. W przypadku 
rezygnacji z przesłania podtytułu przez klienta, Onet automatycznie dodaje w tym miejscu 
formułę: „Wiadomość przesłana przez Grupę Onet.pl SA".

4. Tytuł mailingu oraz nazwa nadawcy nie może wprowadzać odbiorcy w błąd; w szczególności nie 
może imitować zwykłej korespondencji z użytkownikiem (np. RE, FW itp.) lub sugerować, że 
przesyłka jest korespondencję prywatną.

5. Tytuł mailingu nie powinien być w całości pisany kapitalikami (stanowi to naruszenie zasad tzw. 
netykiety).

6. Pola nadawcy i tematu w mailingu mogą mieć maksymalnie po 100 znaków. Jeżeli występują 
polskie znaki to dopuszczalna ilość znaków się zmniejsza:
- przy jednym polskim znaku - maksymalnie 80,
- przy wszystkich polskich znakach - maksymalnie 25.

7. W przypadku mailingu w postaci txt nie ma możliwości zliczania kliknięć w linki zawarte w treści 
wiadomości. Aby taka opcja była dostępna należy dostarczyć mailing tekstowy w pliku html.

8. Wszystkie składniki mailingu (pliki graficzne, teksty, pliki html) powinny być przekazane do Onet 
jako gotowe materiały reklamowe, ponieważ są one pobierane z serwerów OnetPoczty.

9. Przekierowanie do serwisu reklamodawcy bądź wyświetlanie dodatkowych treści reklamowych 
nie znajdujących się bezpośrednio w liście reklamowym, lecz pobieranych z serwera innego niż 
serwer OnetPoczty, nie może być automatyczne. Może się ono odbyć wyłącznie po kliknięciu 
przez użytkownika OnetPoczty w odpowiedni odnośnik zawarty w liście reklamowym.

10.Szerokość mailingu nie powinna być większa niż 600 px (szerokość okna z listem na stronie 
WWW OnetPoczty) - dotyczy to głównie mailingów przygotowanych z użyciem nieskalowalnej 
tabeli.

11.W kodzie mailingu nie mogą być zamieszczane JavaScript’y, ramki, elementy dynamicznego 
html oraz obiekty Active X (np. animacje flash).

12.Kod html nie może zawierać znacznika <TEXTAREA>, nie może mieć także w znaczniku 
<INPUT> atrybutu type=”image”. Kod nie może również zawierać znacznika <TITLE> oraz 
<META> innego niż deklaracja kodowania czcionki a także nie może zawierać deklaracji <!
DOCTYPE ...>.

13.Kod html musi być wolny od błędów. Mailingi przygotowywane w formacie html powinny być 
zgodne ze standardem W3C dla html 4.01 (http://www.w3.org/TR/html401/). Nie będą 
przyjmowane do emisji mailingi kodowane w standardzie XML, XHTML ani w formacie MS Word.

14.Deklaracje „position: absolute” i „position: relative” zamieszczone w kreacji są niedozwolone. 
Dopuszczamy jedynie pozycjonowanie tła, czyli „background-position”.

15.Obrazki nie mogą być umieszczone w sekcji style, gdyż uniemożliwia to zapisanie kreacji przez 
system mailingowy. Dopuszczane są jedynie dwa sposoby ustawienia obrazków:
- jako tła w tagu body (atrybut background)
- umieszczenie w tagach img. 
Dodatkowo obrazki umieszczone w stylach nie będą wyświetlane w MS Outlook w wersji 2007 i 
nowszych ze względu na specyfikę tego programu.

16.Polskie czcionki należy kodować w standardzie Windows-1250 lub ISO-Latin-2 (ISO 8859-2); 
html musi zawierać deklarację zgodną z faktycznym kodowaniem dokumentu.

17.Niektóre programy pocztowe nie wyświetlają prawidłowo elementów graficznych mailingów, 
dopóki użytkownik nie skorzysta z opcji „pobierz obrazki”.

18.Do testowania mailingu wykorzystywany jest system pocztowy Onet. Testy wykonujemy 
wyłącznie na skrzynki OnetPoczty. Akceptacja mailingu następuje poprzez sprawdzenie testu na 



skrzynce OnetPoczty lub link weryfikacyjny przesyłany do klienta.
19.Aby zoptymalizować wyświetlanie mailingów na klientach pocztowych oraz urządzeniach 

mobilnych, każdy element graficzny istotny dla treści reklamy powinien być opatrzony 
poprawnym opisem ALT w przykładowej postaci: <img src=”opis.gif” alt=”opis2”>. ALT pokazuje 
krótki opis zdjęcia, po najechaniu na nie kursorem myszki. Opis ALT pokazuje się również w 
przypadku, gdy w kliencie poczty zostanie wyłączone pokazywanie grafik i zdjęć lub gdy klient 
poczty nie obsługuje poprawnie formatu grafiki.

20.Jeżeli klient życzy sobie umieszczenia kodów monitorujących, kody te powinny być wpięte w 
kreację i przesłane jako jeden plik html.
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