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EDM HIRDETÉSEK  
TECHNIKAI ANYAGLEADÁSI PARAMÉTEREI 

 

Az eDM kiküldéséhez az alábbiakat kell leadni:  

 egy HTML fájlt  

 a hozzá kapcsolódó képeket, amiket egy külön „images” nevű mappában a HTML fájl mellett kell 
tárolni. Ez a mappa ne tartalmazzon almappákat.  

 a kiküldendő email tárgyát  

 
Az e-dm elkészítésekor az alábbiakat kell figyelembe venni:  

 HTML kódolás (table tagek, max 600 px széles, középre igazított törzs)  
 

A HTML fájlnak táblázatos formában kell felépülnie, valamint érdemes a legegyszerűbb HTML kódolási 
módszereket alkalmazni, hogy minden email kliensben jól jelenjen meg. A képeknek célszerű alt 
paramétert megadni, mert a legtöbb email kliens alapértelmezetten letiltja a képeket.  

 

 CSS kódolás (csak inline CSS, lehetőleg csak a legalapvetőbb stílusformázásokkal)  
 

CSS elemek kizárólag inline módon használhatóak, külön CSS fájl, vagy a headerben <style> tagek közé 
írt CSS NEM javasolt! Tehát érdemes „hardcode-olni” a CSS-t a HTMLbe, mindig külön az adott taghez. 
A float stílus alkalmazása szintén nem javasolt, ragaszkodjunk a <table> megoldásokhoz.  

 

 képek (kis fájlméretben, RGB, 72 dpi, JPG vagy PNG formátum, méretre szabva)  
 

A képeket logikus elnevezéssel kell ellátni, hogy a rendszerben könnyebben újra be lehessen csatolni 
azokat. Például egy fejléc kép a „header” vagy „fejlec” elnevezést kapja, ékezet nélkül. Egy termék 
képe az adott termék vagy téma rövidített nevét, vagy egyszerűen a „product1”vagy „termek1”, stb. 
nevet kapja. A „spacerek” használata (spacer.gif) kerülendő.  
 

 linkek  
 

A linkeket, „mailto:” referenciákat és telefonszámokat CSS-el érdemes megformázni magán az <a> 
tagen belül, hogy megőrizzék eredeti formájukat a legtöbb email kliensben.  

 
Megjeleníthető hirdetési formák paraméterei:  

 standard HTML táblázatos felépítésben  

 a HTML maximális mérete 400 kByte lehet  

 maximum 600 px széles, a magasság nem korlátozott  

 inline CSS használata  

 
Nem megjeleníthető hirdetési formák, kreatívok, elemek:  

 Flash, Java, JavaScript, ActiveX, iFrame,  

 különálló CSS  

 plugin-ek, third-party kiegészítők  

 hang és videó fájlok  

 formok / űrlapok  

 


