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CZYM SĄ E-MAILE TRANSAKCYJNE?

CZYM SĄ E-MAILE MARKETINGOWE?

CZYM JEST DOSTARCZALNOŚĆ  
E-MAILI?

JAK RÓŻNE TYPY WIADOMOŚCI MARKE-
TINGOWYCH WPŁYWAJĄ NA DOSTAR-
CZALNOŚĆ?

JAK ZWERYFIKOWAĆ ADRESY E-MAIL?

CZYM SĄ CZARNE LISTY, INACZEJ 
SPAM LISTY (RBL)?

CZY DKIM MA WPŁYW NA 
DOSTARCZALNOŚĆ?

CZYM SĄ TZW. LIMITY PROVIDERÓW 
POCZTOWYCH?

CZY DOMENA, Z KTÓREJ WYSYŁAM 
 E-MAILE, MA WPŁYW NA   
DOSTARCZALNOŚĆ?

CZY PO PRZEJŚCIU NA LEPSZĄ  
INFRASTRUKTURĘ DOSTARCZALNOŚĆ 
OD RAZU WZRASTA?

CZYM JEST SENDER SCORE?

CO WPŁYWA NA REPUTACJĘ  
ADRESU IP?

W JAKIM CZASIE E-MAIL POWINIEN 
DOTRZEĆ DO SKRZYNKI  
ODBIORCZEJ?

W JAKI SPOSÓB UWIERZYTELNIENIA 
WPŁYWAJĄ NA DOSTARCZALNOŚĆ 
E-MAILI?

CZY DOSTARCZALNOŚĆ ZALEŻY OD 
WSKAŹNIKÓW OPEN RATE I CTR?

JAK BAZA, DO KTÓREJ WYSYŁAM 
E-MAILE, WPŁYWA NA REPUTACJĘ 
MOICH WYSYŁEK?

CZYM SĄ SPAM TRAPY?

JAK NAJLEPIEJ TESTOWAĆ DOSTAR-
CZALNOŚĆ WYSYŁANYCH E-MAILI?

CZY MÓJ BRAND WPŁYWA NA  
DOSTARCZALNOŚĆ?

NA CZYM POLEGA WYGRZEWANIE  
INFRASTRUKTURY? CZYM JEST PRZEPUSTOWOŚĆ 

E-MAILI?

CZY WARTO ZAŁOŻYĆ SKRZYNKI 
POSTMASTER I ABUSE?

CZYM JEST SZYFROWANIE TLS?

CZYM SĄ NAGŁÓWKI „LIST” I ”BULK”?

CO DECYDUJE O DOSTARCZALNOŚCI 
DO GLOBALNYCH PROVIDERÓW?

CO ZNAJDUJE SIĘ W NAGŁÓWKACH 
WIADOMOŚCI E-MAIL?

JAKI WPŁYW NA DOSTARCZALNOŚĆ 
E-MAILI MAJĄ OR I CTR?

CZY STOSOWANIE ADRESÓW  
“NO-REPLY” MOŻE MIEĆ WPŁYW NA 
DOSTARCZALNOŚĆ E-MAILI?

LEPIEJ UMIEŚCIĆ LINK WYPISU  
W NAGŁÓWKU CZY W STOPCE?

CZYM JEST ALERT BEZPIECZEŃSTWA 
POCZTY?

CO DECYDUJE O DOSTARCZALNOŚCI 
DO POLSKICH PROVIDERÓW?

NA JAKIEJ PODSTAWIE PROVIDER 
POCZTOWY DECYDUJE O TYM, CZY 
WIADOMOŚĆ TRAFI DO SPAM-U?

JAKIE FILTRY ANTYSPAMOWE  
WYRÓŻNIAMY?

Maile transakcyjne to wiadomości syste-
mowo-obsługowe, które są generowane 
automatycznie, najczęściej po wykonaniu 
jakiejś akcji przez użytkownika. Do maili 
transakcyjnych zalicza się także korespon-
dencję firmową/biurową oraz wiadomości 
triggerowane. Przykłady takich wiadomości 
to: potwierdzenie rejestracji / zamówienia / 
subskrypcji, wiadomość powitalna (welcome 
mail), wiadomość z podziękowaniem, przypo-
mnienie hasła, mail z fakturą, mail informują-
cy o saldzie konta, alert, autoresponder, mail 
o opuszczonym koszyku itd.

Maile marketingowe to wszystkie wiadomo-
ści reklamowe, ofertowe oraz promocyjne, 
które zostały zaplanowane i wysłane do 
subskrybentów, którzy wyrazili na to bezpo-
średnią zgodę. Każda wiadomośc marketin-
gowa powinna zawierać link wypisu, który 
umożliwia rezygnację z dalszych wysyłek. 
Przykładem wiadomości marketingowej jest 
newsletter.

Dostarczalność to skuteczność z jaką e-ma-
ile docierają do odbiorców. Każdego roku, 
około 22% zamówionych wiadomości e-mail 
trafia do spamu lub jest całkowicie bloko-
wana. Problem dotyczy zarówno wysyłki 
newsletterów, jak i ważnych informacji trans-
akcyjnych, w tym faktur, wyciągów z konta, 
potwierdzeń.

To, jaki typ wiadomości wysyłamy, może 
mieć kluczowy wpływ na dostarczalność. Im 
większe zaangażowanie odbiorców w nasze 
wiadomości, tym lepsza dostarczalność. Inna 
będzie reakcja użytkowników na cold mailing 
czy masowy newsletter, inna zaś na dobrze 
spersonalizowaną ofertę.

Najprostszą metodą jest double opt-in. To 
wysłanie po dokonaniu przez użytkownika 
rejestracji, wiadomości z linkiem aktywacyj-
nym, po kliknięciu którego następuje zautory-
zowanie tego adresu e-mail. Metoda pozwala 
na zweryfikowanie, czy dany e-mail istnieje 
naprawdę oraz czy zapisujący się ma do-
stęp do danej skrzynki mailowej. Posiadanie 
adresów nieistniejących lub nieaktywnych 
w bazie kontaktów wpływa negatywnie na 
ocenę wysyłek oraz reputację serwera, dla-
tego weryfikacja aktywności subskrybentów 
powinna być weryfikowana na bieżąco.

Czarna Lista (Spam Lista) to zbiór adresów 
e-mail, domen oraz adresów IP podejrzanych 
o wysyłkę spamu. Jeśli znajdziemy się na ta-
kiej liście możemy być pewni, że prędzej czy 
później napotkamy na problemy z dostarczal-
nością e-maili. Na Czarną Listę bardzo łatwo 
jest trafić, szczególnie jeśli nie przestrzega 
się dobrych praktyk e-mailingu. Powodów 
może być wiele, wystarczy, że część odbior-
ców wiadomości oznaczy nasze maile jako 
spam lub zgłosi nadużycie. Dlatego ważne 
jest aby posiadać bezpośrednie zgody na 
wysyłkę wiadomości, walidować e-maile, 
stosować double opt-in oraz link wypisu, a 
także regularnie czyść bazę kontaktów z kont 
nieaktywnych. Dzięki temu zachowamy dobrą 
reputację naszego adresu IP oraz domeny, a 
także uchronimy się przed pojawieniem się 
na globalnych Czarnych Listach.

DKIM ma wpływ na bezpieczeństwo oraz do-
starczalność wysyłanych wiadomości. Jest 
to zabezpieczenie, które pozwala na dodatko-
we uwierzytelnienie wysyłek za pomocą tzw. 
klucza prywatnego oraz publicznego. Dzięki 
nim serwery odbiorcze mogą sprawdzić czy 
dany nadawca ma przyzwolenie do wysyłania 
wiadomości z danej domeny. Obecnie posia-
danie zabezpieczenia DKIM to standardowe 
rozwiązanie, którego brak może powodować 
u części providerów problemy z dostarczal-
nością. 

Jest to nic innego jak liczba wiadomości,  
którą w danym czasie może przyjąć dany pro-
vider. Każdy bowiem serwer, nawet ten najlep-
szy, posiada limit który pozwala mu odebrać 
określoną ilość wiadomości. W momencie 
kiedy jest ich za dużo, serwer odbiorczy może 
opóźnić odbiór maili. Wówczas występuje 
zjawisko określane nazwą: kolejkowanie  
wiadomości.

Domena, z której wysyłasz e-maile ma istotny 
wpływ na dostarczalność. Jeśli z danej dome-
ny providerzy odnotowują dobry jakościowo 
ruch, dobrze oceniają daną domenę, to wysył-
ki realizowane z tej domeny będą cieszyły się 
dobrą dostarczalnością. Poszczególni provi-
derzy pocztowi stosują własne wewnętrzne 
skale oceny jakości domen, np. Gmail kieruje 
się 4-stopniową skalą jakości domen wysył-
kowych: Bad, Low, Medium i High. 

Powiązanie wcześniejszej historii wysyłkowej 
z nowymi adresami IP może nie być od razu 
jasne dla providerów. Dlatego początkowo 
dostarczalność może być nieco niższa niż u 
wcześniejszego dostawcy. Niektórzy provide-
rzy, jak np. Hotmail, początkowo mogą kiero-
wać pierwsze wiadomości do skrzynki SPAM. 
Dopiero zaś kiedy zaobserwują pozytywne 
reakcje użytkowników na wiadomości (otwar-
cia, kliknięcia), obdarzają nadawcę większym 
zaufaniem. Jest to naturalny proces i po 
okresie wygrzewania infrastruktury ten pro-
blem zniknie.

Reputacja Nadawcy, czyli Sender Score, to 
dla największych dostawców poczty elek-
tronicznej, takich jak Gmail, najważniejszy 
wskaźnik oceny Twoich działań powiązany z 
zaufaniem nadawcy w oczach subskryben-
tów. To wskaźnik wiarygodności adresu IP 
nadawcy wiadomości email. Sender Score 
działa w skali od 0 do 100, z najlepszymi 
nadawcami w przedziale od 90 do 100.

Na reputację IP nadawcy wpływa szereg 
czynników: oznaczenia wiadomości jako 
spam, obecność adresów-pułapek w bazie, 
jakość infrastruktury wysyłkowej (np. dedy-
kowany adres IP, to czy infrastruktura jest 
odpowiednio wygrzana), obecność na Białej 
Liście (whitelist) lub Czarnych Listach  
(blacklist) nadawców oraz stopień zaangażo-
wania odbiorców w otrzymywane wiadomo-
ści mailowe.

Dobrym standardem jest dostarczenie 
e-maila transakcyjnego w czasie poniżej 5 
sekund. Po upływie 1 minuty, w przypadku 
braku e-maila klient zaczyna zastanawiać się 
nad tym, czy proces przebiegł prawidłowo. 
Czas dostarczenia maila do skrzynki jest w 
dużej mierze zależny od samego providera 
pocztowego. Jeżeli odnotuje on w danej 
chwili wzmożony ruch wiadomości przycho-
dzących, e-mail może zostać dostarczony 
z mniejszym lub większym opóźnieniem do 
skrzynki odbiorczej.

Standardowe uwierzytelnianie, takie jak 
Sender Policy Framework (SPF) i użycie 
technologi DKIM do cyfrowego podpisywaniu 
wiadomości pocztowych to podstawa dobrej 
dostarczalności, zwłaszcza na Gmailu. Do-
datkowym zabezpieczeniem, a także elemen-
tem pozytywnie wpływającym na dostarcz-
ność e-maili jest zastosowanie mechanizmu 
DMARC, który daje właścicielom domen 
e-mail możliwość ochrony swojej domeny 
przed nieautoryzowanym użyciem. Obecnie 
to głównie zachodni providerzy pocztowi 
weryfikują obecność rekordu DMARC w 
ustawieniach DNS domen i są to m.in. Gmail, 
Microsoft oraz Yahoo.

Providerzy pocztowi bardzo wysoko cenią 
sobie reakcję odbiorców na przychodzące 
wiadomości e-mail. Często na tej podstawie 
podejmują decyzję do jakiej zakładki zakwa-
lifikować wiadomość. Jeżeli zatem nasze 
maile będą spotykać się z pozytywną reakcją 
adresatów (otwieranie, klikanie, odpowiada-
nie na maile) to nasza dostarczalność będzie 
wzrastać, co gwarantuje umiejscowienie wia-
domości w głównych folderach na skrzynce 
odbiorczej.

Baza e-mail powinna być aktywna, tzn. wolna 
od adresów nieistniejących i spam trapów. 
Dodatkowo warto dbać o jej dobrą segmen-
tację w zależności od zainteresowań tak, aby 
wysyłki cieszyły się jak największym zainte-
resowaniem. Jest to kluczowe jeśli chodzi o 
dostarczalność do globalnych providerów, jak 
Gmail czy Yahoo.

Spam Trapy to adresy mailowe wykorzysty-
wane przez providerów lub administratorów 
Czarnych List do wykrywania nadawców, któ-
rzy wysyłają niezamówione wiadomości. Są 
one również nazywane mailowymi pułapka-
mi. Posiadają wygląd typowego adresu e-mail 
i są powszechnie udostępnione w internecie. 
Jeżeli nadawca wyślę wiadomość na Spam 
Trap to dla providera będzie to oznaczało: 
1) brak bezpośrednich zgód na wysyłkę 
wiadomości, 2) baza kontaktów nie posiada 
odpowiednio zweryfikowanych maili, 3) adre-
sy e-mail są pobierane z ogólnodostępnych 
baz oraz ze stron internetowych. Wysłanie 
nawet jednej wiadomości na Spam Trap może 
zakończyć się obniżeniem reputacji wysyłek 
u danego administratora. 

Aby sprawdzić dostarczalność, warto założyć 
kilka testowych skrzynek u różnych provide-
rów i wysyłać przygotowaną wiadomość ma-
jąc już skonfigurowaną pocztę. Sprawdzamy 
wówczas czy maile są w odpowiedni sposób 
klasyfikowane przez providerów.

Jedyną potwierdzoną informacją jest wpływ 
marki na dostarczalność w Gmailu. Google 
jest w stanie podejrzeć historię dowolnej 
strony www i na podstawie jej oceny odpo-
wiednio zakwalifikować wiadomości wysyła-
ne z danej domeny. Znaczenie ma nie tylko 
adres from i jego powiązanie z treścią wia-
domości e-mail, ale i pozycjonowanie strony 
www.

Jest to odpowiednie przygotowanie infrastruk-
tury serwerowej do obsługi wysyłki wiadomości 
Email o konkretnej specyfikacji np. ze względu 
na wielkość wysyłki, typ wiadomości e-mail czy 
chociażby strukturę bazy kontaktów.

Jest to stosunek wysłanych e-maili do cza-
su, w jakim zostały wysłane. Przepustowość 
dla serwera współdzielonego wynosi 60 tys. 
maili na godzinę, a dla dedykowanego 120 
tys. maili na godzinę. W przypadku dużego 
wolumenu wysyłek istnieje możliwość zwięk-
szenia przepustowości.

Warto założyć takie skrzynki i regularnie je 
sprawdzać. Wielu dostawców wymaga zało-
żenia takich skrzynek, aby informować Cię 
o tym, że ktoś oznaczył Twoją wiadomość 
jako SPAM (funkcja dostępna u providerów 
np. Yahoo, Microsoft lub AOL) albo złożył na 
Ciebie skargę korzystając z zewnętrznych 
platform lub bezpośrednio pisząc wiadomość 
na adres abuse@...

TLS szyfruje e-maile, aby zapewnić bez-
pieczeństwo zawartych w nich informacji. 
Zapewnia on bezpieczną komunikację i jest 
sygnałem dla odbiorcy, że wiadomość pocho-
dzi z zabezpieczonego źródła. Wiadomości, 
które są wysyłane bez użycia TLS, będą się 
wyświetlać w Gmail jako uszkodzone z czer-
woną kłódką.

Nagłówki określają dodatkowe parametry 
wiadomości e-mail, przekazywane do ser-
wera odbiorcy. Mogą one pomagać w inter-
pretacji wiadomości jako nie-spam. Wysyłka 
transakcyjna „list” – jest to wiadomość 
kierowana wyłącznie do danego użytkownika 
np. wiadomość potwierdzająca rejestrację, 
przypomnienie hasła. Wysyłka marketingo-
wa „bulk” – jest to wiadomość kierowana do 
wielu odbiorców jednocześnie np. newsletter, 
oferta sprzedażowa

Na dobrą dostarczalność wiadomości do 
ogólnodostępnych providerów pocztowych 
mają głównie wpływ następujące czynniki: 
zaangażowanie odbiorców względem otrzy-
manych e-maili, tj. otwarcia i kliknięcia w 
linki, reputacja IP/domeny, brak obecności na 
czarnych listach, uwierzytelnienie wiadomo-
ści e-maill, konfiguracja serwera, niski współ-
czynnik odbić, prawidłowy kod HTML kreacji, 
brak adresów “spamtrap”, unikanie nagłego 
skoku w wolumenach wysyłkowych, niski 
współczynnik zgłaszanych skarg przez adre-
satów oraz oznaczania maili jako spam.

Oprócz daty wysyłki zapisywane są w nich 
szczegóły dotyczące adresu nadawcy, odbior-
cy, informacje o serwerach obsługujących 
wiadomość przesyłaną od nadawcy do adre-
sata oraz np. temat wiadomości i dokładna 
ścieżka przekierowań. Aby podejrzeć nagłó-
wek na Gmailu, należy w opcji Więcej wybrać 
„Pokaż oryginał”.

OR i CTR mają kluczowy wpływ na dostar-
czalność wiadomości przede wszystkim u 
globalnych providerów pocztowych, takich 
jak Gmail, Yahoo, Hotmail. Administratorzy 
bardzo dokładnie analizują reakcje użytkow-
ników poczty na otrzymywaną koresponden-
cję. Jeżeli wskaźnik OR oraz CTR są wysokie, 
to oznacza to dla nich, że wiadomości fak-
tycznie są zamówione a klienci poczty pozy-
tywnie na nie reagują (chcą je otrzymywać). 
Wówczas nasze wiadomości e-mail nie po-
winny mieć problemów z dostarczalnością.

Stosowanie adresu „no-reply” może wpływać 
na obniżenie dostarczalności maili. Ma to 
znaczenie zwłaszcza w przypadku provide-
rów pocztowych takich jak Gmail, Yahoo czy 
Hotmail. Wspierają oni bowiem komunika-
cję 2-way, która polega na dialogu między 
nadawcą a odbiorcą wiadomości. Z kolei ad-
resy typu „no-replay” zamykają komunikację 
już na etapie dostarczenia maila. 

Providerzy pocztowi wymagają, aby link wy-
pisu był umieszczony w sposób widoczny dla 
odbiorcy oraz łatwy do znalezienia. Jako, że 
stopka jest odpowiednim miejscem na dodat-
kowe informacje niezwiązane bezpośrednio 
z celem mailingu, to standardowo można ją 
umieścić w tej części kreacji. 

Jest to wewnętrzne powiadomienie danej 
poczty, pojawiające się użytkownikowi, kiedy 
kliknie w link od niezaufanego nadawcy. Alert 
informuje o zagrożeniach związanych z przej-
ściem na inną stronę podaną pod adresem 
linku.

Z informacji jakie posiadamy, czynnikami 
decydującymi o dostarczalności u polskich 
providerów są m.in. reputacja adresu IP oraz 
domeny, brak obecności serwera na czarnych 
listach, uwierzytelnienie domeny (zabezpie-
czenie SPF oraz DKIM), historia wysyłkowa, 
niski poziom twardych odbić, reakcja użyt-
kowników poczty, prawidłowo przygotowana 
kreacja HTML, wielkość wolumenu, intensyw-
ność wysyłek a także partnerstwo z provide-
rami.

Podstawą są filtry antyspamowe, korzystają-
ce z ogólnych algorytmów klasyfikacji wiado-
mości, oraz obecność danego IP czy domeny 
na globalnych Czarnych Listach.

Filtry sprawdzające treść wiadomości, jak 
SpamAssassin, filtry sprawdzające obrazki, 
wagę wiadomości, nagłówki wiadomości, IP 
nadawcy, reputację domeny, adresu from, czy 
obecność na RBL (czyli Real Time Block List, 
w języku polskim mówimy na nie Czarne Listy 
czy Spam Listy). 
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DLACZEGO NALEŻY WYSTRZEGAĆ SIĘ 
DŁUGICH LINKÓW?

CO OZNACZA, ŻE POWINNIŚMY UŻY-
WAĆ “CZYSTEGO KODU HTML”?

CZY DODAWANIE EMOTIKONEK W 
E-MAILU MOŻE POWODOWAĆ WPA-
DANIE WIADOMOŚCI DO SPAM-U?

JAKIE FORMATY PLIKÓW  
GRAFICZNYCH STOSOWAĆ  
W E-MAILU?

CZY GIFY DZIAŁAJĄ W E-MAILACH?

CZY GRAFIKA W E-MAILU ZAWSZE 
WYŚWIETLA SIĘ WSZYSTKIM  
ODBIORCOM?

CZY TO PRAWDA, ŻE DOBRZE JEST  
DODAWAĆ TYLKO 3-5 OBRAZKÓW  
DO E-MAILA?

JAK DOPASOWAĆ SZABLON DO  
SZEROKOŚCI URZĄDZENIA  
ODBIORCÓW?

CZY STOSOWANIE ALTÓW  
W ODPOWIEDNICH JĘZYKACH MA 
JAKIEKOLWIEK ZNACZENIE?

CZY LOGO MUSI BYĆ ZAWSZE  
W LEWYM GÓRNYM ROGU?

CZY OBRAZKI W E-MAILU DODAWAĆ 
JAKO ZAŁĄCZNIKI DO E-MAILA?

ILE POWINNA WAŻYĆ KREACJA  
MAILOWA?CO UMIESZCZAĆ W PREHEADERZE?

DLACZEGO WBUDOWANY CSS  
W E-MAILACH JEST NAJLEPSZY?

CZY LEPIEJ SPRAWDZAJĄ SIĘ  
UKŁADY 2-KOLUMNOWE CZY  
3-KOLUMNOWE W E-MAILACH?

Długie linki, rozciągające się na kilka linijek 
wiadomości, wiele osób kojarzy jako typowo 
spamerskie, zwłaszcza gdy nie są jeszcze 
„oswojone” z adresem nadawcy. Linki te, 
oprócz tego, że jednoznacznie kojarzą się ze 
spamem, wyglądają po prostu nieprofesjonal-
nie i mało estetycznie.

Kod HTML e-maila powinien przede wszyst-
kim być napisany poprawnie i schludnie. 
Najczęstsze błędy w kodzie HTML to nie-
domknięte znaczniki, tytuł oznaczony jako 
“Untitled”, ciężki kod, zamieszczanie ob-
razków w wiadomości, wstawianie pełnych 
linków zamiast podlinkowywania poszczegól-
nych słów / stosowania przycisku CTA. 

Po najnowszym zaostrzeniu polityki an-
tyspamowej przez WP, przesadzenie z ilością 
emotikon w temacie wiadomości może real-
nie zwiększyć szansę na jej oznaczenie jako 
spam w jednej z najpopularniejszych skrzy-
nek w Polsce. Emotikony stosowane w spo-
sób naturalny w treści e-maila nie powinny 
wpływać na kwalifikację go jako spamu.

Do e-maila najlepiej jest załączać grafiki 
JPEG, PNG i GIF. JPEG ze swoim niewielkim 
rozmiarem będzie odpowiedni do zdjęć, GIF 
do małych animacji, zaś PNG do elementów 
wymagających transparentnego tła i do logo-
typów. Nie rekomendujemy plików SVG z racji 
ich wyświetlania się tylko na systemach iOS.

Pliki GIF są obsługiwane przez większość 
klientów pocztowych, problem pojawia się 
w przypadku Outlooka, gdzie wyświetla się 
tylko pierwsza klatka animacji GIF, dlatego 
na tę skrzynkę należy przygotować obrazek 
zastępczy.

Wiele programów pocztowych, jak np. Outlo-
ok oraz webmaile (np. WP i Onet) domyślnie 
blokują wyświetlanie grafiki. Odbiorca musi 
wtedy zastosować odpowiedni przycisk, udo-
stępniony na jego skrzynce, który pobierze 
obrazy i wyświetli pełny wygląd e-maila.

Nie można tego jednoznacznie potwierdzić, 
gdyż wszystko zależy od wielkości (wagi) 
obrazków oraz stosunku obrazków do tre-
ści. Z pewnością providerzy zwracają uwagę 
na to, jaką część e-maila stanowi grafika, a 
jaką tekst. Najnowsze testy potwierdzają, że 
e-maile z 500 lub więcej znakami otrzymują 
zielone światło ze wszystkich filtrów antyspa-
mowych, niezależnie od liczby dodanych 
obrazów.

Większość aplikacji mailowych (z Gmailem 
na czele) sama dopasowuje szerokość e-ma-
ila do rozdzielczości ekranu urządzenia. 
Dlatego powinniśmy projektować e-maile 
o szerokości większej niż 320px i nieprze-
kraczającej 550px. Jeżeli chcesz stworzyć 
responsywny mailing, pamiętaj o wstawieniu 
media query, które nadpisują właściwości 
pisane w stylach inline.

Jeżeli maile są rozsyłane na rynek zagranicz-
ny i są napisane w innym języku to dobrze, 
aby alty przy obrazkach były napisane w tym 
samym języku co reszta tekstu. Ważne aby 
kreacja e-mail była spójna i nie wprowadzała 
odbiorców w błąd.

Gdy obok logo znaleźć ma się prostszy (mniej 
kolorowy) element graficzny lub tekst, lepiej 
umieścić logo graficzne po lewej stronie, a 
tekst po prawej. Podświadomie taki układ 
jest najlepiej odbierany. Logo jest postrze-
gane jako bardziej atrakcyjne. Umieszczając 
elementy w odwrotnej kolejności, układ za-
kłóca podświadome odbieranie logo.

Pamiętaj, by nie zamieszczać dużej liczby 
grafik (zwłaszcza załączanych wraz z ma-
ilem). Raczej umieść je na serwerze i podlin-
kuj w e-mailu. Pamiętaj, że obrazki zwiększa-
ją jego wagę. U niektórych providerów przy 
ciężkich e-mailach, wyświetlana jest tylko 
jego część; aby zobaczyć pozostałą część, 
należy kliknąć „Wyświetl całą wiadomość”.

Sam kod HTML nie powinien ważyć więcej 
niż 100 kb. Zaleca się, by wiadomość była 
jak najlżejsza. Waga pojedynczego maila jest 
kluczowa pod względem tempa wysyłki, nie 
tylko może powodować problemy z wysyłką, 
ale również wpłynąć na dostarczalność.

Preheader traktujemy jako “rozwinięcie” te-
matu. Warto zawrzeć w nim informacje, które 
nie zmieściły nam się w tytule. Ma dodat-
kowo zachęcać użytkowników do otwarcia 
wiadomości. W szczególności zadbajmy, by 
jako preheader nie zaciągnęły nam się alty 
z obrazka albo zdanie “Jeśli ten e-mail nie 
wyświetla Ci się poprawnie, otwórz go”.

Większość klientów poczty elektronicznej 
preferuje, aby CSS był wbudowany. Wbudo-
wany CSS jest najbezpieczniejszy, jeśli cho-
dzi o zapewnienie zgodności między różnymi 
klientami poczty e-mail.

Zalecamy układ 1- lub 2-kolumnowy.  
W przypadku układu 2-kolumnowego warto 
dokładnie przeanalizować sposób przełama-
nia tabeli na ekranie telefonu, co dzieje się 
najczęściej przy szerokości 480px.
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CZYM JEST ANALITYKA E-MAILOWA?

CZY STATUS SPAMBOUNCE OZNACZA, 
ŻE WIADOMOŚCI WPADŁY DO 
FOLDERU SPAM?

CZY SPORA ROZBIEŻNOŚĆ  
POMIĘDZY WIADOMOŚCIAMI  
ZLECONYMI DO WYSYŁKI (INJECTED) 
A DOSTARCZONYMI (OK) TO POWÓD 
DO ZMARTWIEŃ?

CZYM SĄ MIĘKKIE ODBITKI  
WIADOMOŚCI?

DLACZEGO DEDYKOWANY IP WSPIERA 
DOKŁADNIEJSZĄ ANALITYKĘ 
E-MAILOWĄ?

JAK SPRAWDZIĆ, CZY MÓJ IP TRAFIŁ 
NA CZARNĄ LISTĘ (RBL)?

CO OZNACZA POLITYKA  
ZAŁAGODZENIA STOSOWANA PRZEZ 
ISP, JAK NP. MICROSOFT?

CO MOGĘ PODEJRZEĆ W LOGACH 
WIADOMOŚCI E-MAILOWYCH?

CO OZNACZA TERMIN 
WHITELISTING IP?

CZYM JEST SENDER SCORE?

CO OZNACZA KOMUNIKAT:  
DELIVERY TEMPORARILY SUSPENDED: 
LOST CONNECTION WITH.*YAHOO?

CZY OTWARCIA ZAWSZE ŚWIADCZĄ 
O TYM, ŻE UŻYTKOWNIK ZOBACZYŁ 
NASZĄ WIADOMOŚĆ?

JAK PRECYZYJNIE ŚLEDZIĆ WYNIKI 
WYSYŁEK?

CZYM SĄ TWARDE ODBITKI 
WIADOMOŚCI?

O CZYM ŚWIADCZY WZROST  
STATUSÓW FEEDBACK?

Są to wszystkie statystyki nt. wysyłek e-mail. 
Do podstawowych wskaźników analitycznych 
zaliczają się: otwarcia, kliknięcia, miękkie i 
twarde odbicia, mapa cieplna, mapa geolo-
kalizacji, statystyki domen, harmonogram 
otwarć. 

Status Spambounce oznacza, że wiadomość 
została odrzucona przez providera poczto-
wego na poziomie serwera odbiorczego, ze 
względu na to, że według niego posiada ona 
cechy charakterystyczne dla spamu (duża 
ilość obrazów, mała ilość tekstu, spamogen-
ne słownictwo, załączniki, reputacja domeny, 
reputacja serwera, częstotliwość wysyłki 
wiadomości itd.). Maile oznaczone statusem 
Spambounce nie docierają do skrzynki od-
biorczej adresata.

Taka sytuacja najczęściej związana jest z 
brakiem odpowiedzi od serwerów odbior-
czych. Zdarza się, że oczekiwanie na osta-
teczny status wiadomości może wydłużyć się 
od kilku minut do nawet kilku godzin, jednak 
wtedy nadawany jest pośredni status defer-
red, który informuje nas dlaczego mail nie 
mógł być w danej chwili przyjęty. Jeśli komu-
nikat przy statusie deferred wskazuje na kon-
kretny problem (np. słaba reputacja, zerwane 
połączenie), należy sprawdzić czy mamy 
prawidłowo skonfigurowaną domenę, serwer 
oraz odpowiednią kreację wiadomości. Innym 
powodem rozbieżności w statusach injected 
oraz OK może być większa ilość zwracanych 
pozostałych statusów, takich jak spamboun-
ce, hardbounce, softbounce czy dropped. W 
tego typu przypadkach należy zweryfikować 
komunikaty zwracane przez serwery odbior-
cze, które informują nas o przyczynie odrzu-
cania wiadomości. Wzrost liczby bounce’ów 
najczęściej oznacza, że w bazie kontaktów 
znajdują się adresy, które są nieaktywne, nie 
istnieją, zostały zebrane metodą single opt-in 
bez zgód na wysyłkę.

Odbitki, czyli odbicia, dzielimy na miękkie 
i twarde. Miękkie odbicie (Soft bounce) to 
informacja, która wskazuje na to, że wiado-
mość została czasowo wstrzymana z powo-
dów takich jak: pełna skrzynka odbiorcza, 
serwer adresata jest wyłączony, lub wiado-
mość jest zbyt duża. 

Dedykowany danemu nadawcy adres IP 
oznacza, że tylko jeden podmiot prowadzi wy-
syłki przy wykorzystaniu danej infrastruktury. 
Wpływa to korzystnie nie tylko na dostar-
czalność wiadomości, ale i na lepszą anali-
tykę. Dzięki temu gdy pojawi się jakikolwiek 
problem z dostarczaniem wiadomości, przy 
wydzielonej infrastrukturze łatwiej odszukać 
właściwe logi i zgłosić problemy providerom.

Providerzy pocztowi nie udostępniają wglą-
du w swoje wewnętrzne listy, jednak całą 
resztę możesz z łatwością sprawdzić dzięki 
takim narzędziom jak multirbl.valli.org oraz 
anti-abuse.org/multi-rbl-check/. Wystarczy, 
że podasz adres IP, z którego wysyłasz wia-
domości lub nazwę domeny, a narzędzie 
sprawdzi dla Ciebie wszystkie najważniejsze 
czarne listy. Test wykonuj przynajmniej raz w 
miesiącu.

„Mitigation”, czyli zasady odblokowywania 
adresów IP po przedłożeniu stosownych 
wyjaśnień. Niektórzy providerzy domyślnie 
blokują ruch z niewygrzanej infrastruktury 
aby ustrzec odbiorców przed rozsyłającymi 
SPAM. Najczęściej stosowaną metodą bloku-
jącą ruch z serwerów stosuje firma Microsoft, 
która nadaje wszystkim wiadomościom przy-
chodzącym z danego IP status spambounce. 
Jedyną możliwością zdjęcia takiej blokady 
jest wypełnienie odpowiedniego formularza 
zgłoszeniowego na stronie, w którym podaje-
my wszystkie potrzebne informacje dotyczą-
ce wysyłki oraz nadawcy. 

Z logów wiadomości możesz wyczytać infor-
macje o każdym indywidualnym użytkowni-
ku (czy otworzył wiadomość, czy kliknął w 
któryś link), daty nadania maila, otrzymania, 
a także potwierdzenia otwarć, kliknięć czy 
wypisu. Najważniejszą informacją udostęp-
nianą w logach to status wiadomości e-mail, 
który wskazuje bezpośrednio na to czy mail 
został poprawnie dostarczony, czy odrzucony 
przez serwer odbiorczy.

Whitelisting, czyli białe listy, stosuje się w 
przypadku, kiedy chcemy mieć 100% pew-
ność, że wiadomość nie będzie blokowana 
przez serwer odbiorczy. Wykorzystuje się je 
szczególnie w przypadku komunikacji we-
wnątrz oddziałowej lub dla kluczowych klien-
tów, którzy muszą otrzymać komplet wiado-
mości. Po umieszczeniu konkretnego adresu 
IP na wewnętrznej białej liście, wszystkie 
wiadomości pochodzące z niego są prawidło-
wo dostarczane do zakładki głównej.

Jest to wskaźnik będący obrazem tego, jak 
providerzy oceniają Twoje wysyłki. Sender 
Score to inaczej reputacja nadawcy oceniana 
bardziej pod kątem technicznym, zachowania 
prawidłowych zasad konstrukcji projektowa-
nia e-maili aniżeli reakcji odbiorców.
Reputacja nadawcy w Sender Score jest 
opisywana w skali od 0 do 100. Najwyższe 
wyniki tj. w przedziale od 90 do 100, cieszą 
się dostarczalnością na poziomie wyższym 
niż 95%.

Jest to informacja zwykle spowodowana 
wysłaniem zbyt wielu wiadomości e-mail 
do serwerów poczty Yahoo w jednej chwili. 
To skutkuje tymczasowym zawieszeniem 
dostarczenia wiadomości do użytkowników 
posiadających konto na platformie Yahoo.

Wszystko zależy od tego jaki mechanizm 
zliczania otwarć jest wykorzystywany przez 
dany system wysyłkowy. Biorąc jednak pod 
uwagę wszystkie dostępne metody zliczania 
otwarć, taka informacja powinna świadczyć o 
tym, że odbiorca otrzymał naszą wiadomość 
oraz ją otworzył.

Żeby móc odpowiednio monitorować wyniki 
realizowanych wysyłek warto posiadać narzę-
dzie, które pozwoli nam zweryfikować poziom 
dostarczonych i odrzuconych wiadomości 
e-mail. W przypadku jeżeli nasza wysyłka 
posiada wysoki współczynnik odbić warto 
wówczas dokładnie przeanalizować otrzy-
mane od providerów komunikaty. Powinny 
one wskazać nam przyczynę niedostarczenia 
wiadomości. Dodatkowo można również śle-
dzić wskaźnik otwarć i kliknięć. Taka analiza 
dostarczy nam informacji na temat reakcji 
odbiorców na nasze maile, a tym samym 
możemy określić poziom zainteresowania ich 
naszym produktem / usługą. 

Twarde odbicie – (Hard Bounce) to informa-
cja, która wskazuje na to, że wiadomość nie 
została dostarczona z powodów takich jak: 
adres odbiorcy nie istnieje, nazwa domeny 
nie istnieje, lub odbiorca ma zablokowane 
dostarczanie wiadomości e-mail. Wszystkie 
adresy wykazujące twarde odbicie są auto-
matycznie dodawane do wewnętrznej Czarnej 
Listy Emaillabs, gdzie są blokowane.

Wzrost statusów feedback loops jest infor-
macją o tym, że użytkownicy poczty Yahoo, 
AOL lub Microsoft coraz częściej zgłaszają 
nadużycie w stosunku do otrzymywanych 
wiadomości e-mail. Jeżeli liczba osób zgła-
szających skargę rośnie może to oznaczać, 
że w bazie kontaktów są adresy e-mail, które 
nie wyraziły bezpośredniej zgody na otrzy-
mywanie maili, zostały pozyskane metodą 
single opt-in lub po prostu korespondencja 
dla odbiorców stała się uciążliwa/męcząca. 
Zalecamy regularne usuwanie z bazy wszyst-
kich adresów e-mail, które otrzymują status 
feedback, ponieważ każdorazowe zgłoszenie 
wpływa negatywnie na ocenę wysyłek.
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CZYM JEST PHISHING?

CZY S/MIME WYKORZYSTUJEMY  
TYLKO PRZY WIADOMOŚCIACH 
TRANSAKCYJNYCH?

CO GROZI TWOJEJ MARCE  
W PRZYPADKU ATAKU  
PHISHINGOWEGO?

CZY UŻYTKOWNIK MA MOŻLIWOŚĆ 
SPRAWDZENIA, CZY WIADOMOŚĆ  
POCHODZI Z ZAUFANEGO ŹRÓDŁA?

DLACZEGO INDYWIDUALNY DKIM 
JEST BEZPIECZNIEJSZY?

CO DZIEJE SIĘ W PRZYPADKU GDY 
WIADOMOŚCI NIE PRZEJDĄ  
KONTROLI DMARC A OBSŁUGUJEMY 
POLITYKĘ „QUARANTINE” CZYLI  
KWARANTANNY?

CO DAJE MI PEWNOŚĆ SPEŁNIANIA 
DOBRYCH STANDARDÓW PRZEZ  
SYSTEM WYSYŁKOWY W ZAKRESIE 
WYMOGÓW RODO?

CO DZIEJE SIĘ W PRZYPADKU GDY 
WIADOMOŚCI NIE PRZEJDĄ  
KONTROLI DMARC A OBSŁUGUJEMY 
POLITYKĘ „REJECT”?

CZYM JEST SPOOFING?

CZY CERTYFIKAT S/MIME TO  
ROZWIĄZANIE TYLKO DLA BANKÓW?

CO ODRÓŻNIA SPF I DKIM OD 
DMARCA?

CZY DMARC ZABEZPIECZA W PEŁNI 
DOMENĘ NADAWCY?

CZYM JEST POLITYKA „NONE”  
W DMARC?

CZYM JEST TENSOR FLOW OD  
GOOGLE?

To próba podszycia się pod firmę w celu 
wyłudzenia danych (np. haseł) od użytkowni-
ków lub nakłonienia ich do wykonania innej 
(szkodliwej dla użytkownika) akcji. Przejawia 
się zazwyczaj w formie wiadomości e-mail, 
łudząco podobnych do tych, które otrzymuje-
my od znanych nam marek, często wysyłane 
z tej samej lub bardzo podobnej domeny.

Należy podpisywać cyfrowo, czyli właśnie 
certyfikatem S/MIME wszystkie wiadomości 
w przypadku których nie chcielibyśmy, by 
zostały odczytane przez niepowołane osoby. 
Zdecydowana większość wiadomości zawie-
rających poufne dane to e-maile transakcyj-
ne.

Nawet jeśli firma nie ma nic wspólnego z 
atakiem, negatywne konsekwencje tego typu 
działań jej dotykają. Do najważniejszych 
konsekwencji należą: czarny PR – lawina 
niekorzystnych artykułów w mediach, spa-
dek reputacji firmy, utrata zaufania klientów, 
spadek zysków.

Podglądając oryginał wiadomości na Gma-
ilu możemy sprawdzić zabezpieczenia SPF, 
DKIM i DMARC wprowadzone na serwerze ge-
nerującym wysyłkę. Wartość PASS oznacza, 
że wiadomość została poprawnie uwierzytel-
niona. 

Indywidualny DKIM zabezpiecza przed 
sytuacją, w której nieuprawniony do tego 
podmiot, korzystający z tego samego współ-
dzielonego DKIM-a, zacznie wysyłać e-maile 
z takiej samej domeny co my. Dodatkowo 
jeśli współdzielony DKIM z jakichś względów 
technicznych ulegnie awarii, to wszystkie 
podmioty z niego korzystające napotkają 
problemy.

Polityka DMARC instruuje odbiorców wiado-
mości e-mail, aby umieszczali maile, które 
nie przeszły kontroli DMARC, w folderze 
spam; co więcej wysyłany jest raport DMARC.

Korzystając z platformy dostosowanej do 
RODO masz pewność, że zarówno Twoje 
dane, jak i informacje z wprowadzanych 
przez Ciebie baz danych będą objęte naj-
wyższą ochroną, nikomu nie udostępniane, 
a wgląd do nich będziesz miał tylko Ty. Stałe 
zapewnianie najwyższego poziomu bezpie-
czeństwa technologii jest jednym z prioryte-
tów firmy. Taka platforma edukuje również 
swoich Użytkowników w zakresie dobrych 
praktyk dot. zbierania bazy i wysyłek e-maili.

Oprócz wysłania raportów DMARC, ta poli-
tyka całkowicie odrzuca wiadomości e-mail, 
które nie przejdą kontroli DMARC. Oznacza 
to, że nie trafią one do skrzynek odbiorców i 
otrzymają status hardbounce z odpowiednim 
komunikatem od providera.

Spoofing ma miejsce, gdy haker podszywa 
się pod inne urządzenie lub innego użytkow-
nika w sieci, aby wykraść dane (np. w celu 
uzyskania dostępu do kont bankowych), zain-
stalować złośliwe oprogramowanie lub omi-
nąć mechanizmy kontroli dostępu. Jednym z 
najczęściej spotykanym spoofingiem jest ten 
dotyczący e-maili.

S/MIME jest zalecane w szczególności dla 
firm finansowych i fintechowych, gdyż one 
najczęściej przetwarzają dane wrażliwe w 
e-mailach. Jednak jest to rozwiązanie chro-
niące każdą firmę, która wysyła e-maile trans-
akcyjne.

Samo SPF czy DKIM działające niezależnie 
od siebie nie stanowią wystarczającej ochro-
ny przed nadużyciami ze strony spamerów 
i phisherów. Chociaż pozwalają nadawcy 
uwiarygodnić swoją domenę, to jednak nie 
określają dokładnie, co serwer odbiorcy ma 
zrobić, gdy tego zabezpieczenia zabraknie. 
DMARC to bardziej zaawansowane zabezpie-
czenie. Zadaniem DMARC-a jest potwierdze-
nie domeny nadawcy za pomocą zabezpie-
czeń SPF lub DKIM, co oznacza że bez SPF i 
DKIM-a nie możemy wprowadzić DMARC-a. 

Na pewno jest to najmocniejsze spośród ist-
niejących zabezpieczeń przed podszyciem się 
pod naszą domenę. To, jaki poziom ochrony 
osiągniemy, zależy m.in od tego jaką politykę 
DMARC ustawimy na swojej domenie.

Polityka „none” (nic) jest neutralną polityką i 
mówi odbiorcom wiadomości e-mail o wysy-
łaniu raportów DMARC na adres opublikowa-
ny w tagach „rua” lub „ruf” rekordu DMARC; 
nie instruuje ona jednak odbiorców wiadomo-
ści, jak obsługiwać komunikaty e-mail, które 
nie przejdą kontroli DMARC.

To rozwiązanie zaimplementowane w Gma-
ilu, bazujące na uczeniu maszynowym. Wg 
Google jest w 99,9% odporne na spam, ataki 
phishingowe i złośliwe oprogramowanie.

DOBRE PRAKTYKI
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CZYM JEST DOUBLE OPT IN  
I DLACZEGO JEST TAK  
REKOMENDOWANY?

CZY ISTNIEJĄ “WRAŻLIWE” SŁOWA, 
KTÓRE KWALIFIKUJĄ WIADOMOŚCI 
JAKO SPAM?

CZY PISAĆ DO KLIENTÓW Z WŁASNEJ 
DOMENY W ADRESIE FROM, CZY  
LEPIEJ Z ADRESU NA GMAILU?

CZY DOBRZE JEST ZMIENIAĆ NAZWĘ 
NADAWCY, NP. W ZALEŻNOŚCI OD 
MARKI, KTÓRĄ OFERUJĘ W DANYM 
CZASIE?

CZY MOGĘ POMINĄĆ LINK WYPISU  
Z E-MAILA?

CZY MOGĘ PODPIĄĆ DARMOWE 
SKRZYNKI POD FORMULARZE NA 
STRONIE WWW?

CZY WERSJA TEKSTOWA  
W E-MAILACH TO PRZEŻYTEK?

DLACZEGO LICZBY I PRODUKTY 
PRZYCIĄGAJĄ NAJWIĘKSZĄ UWAGĘ 
ODBIORCÓW?

CZY PRAWDĄ JEST, ŻE TYLKO  
KRÓTKIE TEMATY DZIAŁAJĄ?

Double Opt-in to wysłanie po dokonaniu 
przez użytkownika rejestracji, wiadomości 
z linkiem aktywacyjnym, po kliknięciu któ-
rego następuje zautoryzowanie tego adresu 
e-mail. Metoda pozwala na zweryfikowanie, 
czy dany e-mail istnieje naprawdę. Wysyła-
nie e-maili, których nikt nie otwiera, bardzo 
negatywnie wpływa na reputację przyszłych 

Nie ma jednej, zawsze sprawdzającej się 
recepty w tym przypadku. Istnieją jednak 
pewne wyrażenia często stosowane przez 
spamerów, i to ich powinniśmy unikać. Nale-
żą do nich wyrażenia: “kliknij tutaj”, “100%”, 
“promocja”, “szanowni państwo”, “test”, “ad-
res pochodzi z ogólnodostępnej bazy”, “to nie 
jest informacja handlowa w myśl…”, “niezain-
teresowanych przepraszamy”, “nie stanowi 
oferty w rozumieniu…”.

Zdecydowanie powinieneś wysyłać maile 
z adresu from swojej domeny. Tylko w ten 
sposób jesteś w stanie skonfigurować zabez-
pieczenia SPF, DKIM i DMARC, które chronią 
Twoje wysyłki, a także zapewnić sobie wyż-
szą dostarczalność wiadomości.

Ze względu na powszechne wykorzystanie 
urządzeń mobilnych, nazwa nadawcy może 
mieć większe znaczenie niż sam temat wia-
domości. Warto stosować tę samą nazwę 
nadawcy. Nie zaleca się aby np. e-sklep wy-
syłający promocję na produkty znanej marki 
zmieniał nazwę nadawcy, w zależności od 
marki, jaką obecnie promuje, gdyż odbiorcy 
mogą potraktować taką wiadomość jak próbę 
podszywania się pod te marki i oznaczyć ją 
jako SPAM. 

W przypadku wiadomości o zmianie regula-
minu dla użytkowników danego sklepu czy 
innego serwisu, nie stosuje się linku wypisu. 
W przypadku wiadomości marketingowych, 
na których przesyłanie wymagana jest od-
rębna zgoda, zawsze dodanie linku wypisu 
będzie konieczne. Wielu providerów poczto-
wych weryfikuje treść wiadomości pod kątem 
obecności linku unsubscribe.

Nie podpinajmy darmowych skrzynek pod 
formularz. Ogólnodostępne konta poczto-
we charakteryzują się zmiennym IP; bardzo 
trudno o dobrą dostarczalność takich wysy-
łek. Jak obsłużyć zapytanie na formularzu? 
Przykładowo, na stronie sklep.pl znajduje się 
formularz, który klient wypełnia, podając swój 
adres e-mail, np. „klient@gmail.com”, wów-
czas w adresie “od” można umieścić: „kon-
takt@sklep.pl”, w adresie “do” – „bok@sklep.
pl”, a w “odpowiedz do” – „klient@gmail.
com”.

Nie. Dodawanie wersji tekstowej do wiado-
mości html to zalecana praktyka i powinna 
być dołączana przez Twój system wysyłkowy. 
To szczególnie ważne w przypadku, kiedy 
nasz e-mail składa się z dużej ilości grafik - 
filtry antyspamowe sprawdzają, jaką część 
e-maila stanowi grafika, a jaką tekst, także 
wersja tekstowa korzystnie go wydłuża. 
Dodatkowo takie filtry, jak np. Spam Assasin, 
przyznają punkty ujemne za brak dołączonej 
wersji tekstowej.

Liczne badania z Nielsenem na czele dowio-
dły, że cyfry często zatrzymują wędrówkę 
wzroku po stronie podczas jej skanowania. 
Przyciągają uwagę użytkownika, nawet gdy 
są osadzone wśród słów, które użytkownicy 
w innym wypadku by zignorowali. Dzieje się 
tak, ponieważ numery przedstawiają fak-
ty, które użytkownicy zwykle chcą poznać. 
Jednocześnie w natłoku bodźców informa-
cyjnych staramy się wzrokiem wyłapywać 
najprostszy przekaz, zaś interpretacja obrazu 
przychodzi naszym mózgom szybciej niż 
przyswojenie tekstu.

Z racji tego, że coraz więcej osób czyta maile 
na smartfonach, najlepiej używać maksy-
malnie 50 znaków w temacie wiadomości. 
Jeśli tytuł będzie dłuższy, odbiorca nie będzie 
w stanie odczytać go w całości, ponieważ 
zostanie on “obcięty” przez program poczto-
wy. W obrębie tych 50 znaków nie ma zasady 
ani wiarygodnych testów mówiących o tym, 
że np. temat liczący 30 znaków jest skutecz-
niejszy niż ten 45-znakowy. Ma być przede 
wszystkim chwytliwy.
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12 CZYM JEST GREYLISTING?

Greylisting polega na czasowym odrzuceniu 
wiadomości od nieznanego nadawcy. Odrzu-
cenie takie opatrzone jest specjalnym kodem 
błędu oznaczającym, że serwer będzie pró-
bował dostarczyć wiadomość w późniejszym 
czasie. Spamerzy oraz boty wysyłające maile 
raczej nie ponawiają wysyłki e-maili na dany 
adres. 

4 CZYM RÓŻNI SIĘ ISP OD ESP?

ISP powszechnie używany jest do określe-
nia Internet Service Provider, czyli dostawcy 
usług internetowych. Najczęściej jednak  
w odniesieniu do komunikacji e-mail sto-
sujemy również skrót ISP, który w tym przy-
padku oznacza Inbox Service Provider. Są to 
wszyscy providerzy skrzynek pocztowych, 
np.  Gmail, Onet, WP, Interia, o2, Outlook. ESP 
(Email Service Provider) nazywamy wszyst-
kie platformy do wysyłki wiadomości e-mail, 
głównie e-mail marketingowe, np. Redlink.

37 JAKIE KORZYŚCI DLA WYSYŁAJĄCEGO 
DAJE PRZYCISK NA GMAILU “ZGŁOŚ, 
ŻE TO NIE JEST SPAM”?

Jeśli e-mail wpadł do folderu spam, a od-
biorca sam go z niego przeniósł do skrzynki 
odbiorczej, jest to ważny sygnał dla filtrów 
antyspamowych, że popełniły błąd, a twoja 
komunikacja jest dla subskrybentów bardzo 
ważna. Jest to jedna z metod wyprowadzania 
nadawcy ze spamu na Gmailu. 

43 CZY UŻYWANIE KOLOROWYCH 
CZCIONEK I CAPS LOCKA MOŻE  
POWODOWAĆ WPADANIE DO SPAMU?

Jeżeli kolorowe czcionki i Caps Lock uży-
wane są z umiarem, nie powinno mieć to 
negatywnego wpływu. Oczywiście musimy 
pamiętać by nie nadwyrężać zaufania pro-
viderów pocztowych - tekst “Zobacz fakturę 
nr….” napisany różową czcionką nie spotka 
się z pozytywnym odzewem ani providerów, 
ani Twoich odbiorców.

56
55

54
JAK KODOWAĆ CSS W E-MAILACH?

CZY MOGĘ UŻYĆ GRAFIKI JAKO TŁA?

CZY W KREACJI E-MAILA MOŻNA  
UŻYWAĆ JAVASCRIPT?

O ile linkowanie do zewnętrznych zasobów 
css (czyli <link> w head/body) nie działa 
na prawie żadnym webmailu, to na Gmailu 
dodatkowo nie działa osadzanie styli jako 
<style></style> w head lub body. Tak więc 
jedynym pewnym sposobem deklarowania 
stylów jest metoda INLINE, czyli umieszcza-
nie ‘style’ w poszczególnych znacznikach 
html (np. <h1 style=”color:blue;”>Abc</h1>) 
Ponadto, część klientów nie uznaje skrótów 
css dla wartości hex kolorów (#ffffff zamiast 
#fff), czy też skrótów dla margin, padding 
(margin-top:25px; margin-right:50px; mar-
gin-bottom:75px; margin-left100px; zamiast 
margin: 25px 50px 75px 100px;)

Tło mailingu powinno mieć jednolity kolor i 
być zdefiniowane za pomocą znacznika BG 
COLOR. Tła obrazkowe nie są poprawnie 
obsługiwane przez większość programów 
pocztowych.

Tworząc e-maila nie należy zamieszczać 
elementów interaktywnych typu JavaScript, 
ActiveX, ramek, a także elementów dynamicz-
nego HMTL.

70 CO OZNACZA KOMUNIKAT: ONET 
REFUSED TO TALK TO ME: 550 TWÓJ 
ADRES IP ZNAJDUJE SIĘ NA  
PUBLICZNEJ CZARNEJ LIŚCIE

Informacja, którą zwraca serwer Onetu in-
formuje o obecności adresu IP nadawcy 
na globalnej czarnej liście (np. Spamhaus, 
SORBS itd.). Provider biorąc pod uwagę daną 
listę, decyduje na podstawie wewnętrznych 
filtrów/ustawień czy wiadomość ma zostać 
przyjęta czy odrzucona.

72 JAK WYPISAĆ SIĘ Z CZARNEJ LISTY 
(RBL)?

Gdy okaże się, że trafiliśmy z adresem IP, 
domeną lub adresem e-mail na jedną z glo-
balnych czarnych list, co potwierdziła wcze-
śniejsza weryfikacja przez ogólnodostępne 
wyszukiwarki RBL w internecie, wystarczy, 
że przejdziemy na odpowiednią stronę inter-
netową konkretnego administratora czarnej 
listy i skorzystamy z opcji delistingu. Za-
zwyczaj udostępnione są dwie możliwości 
usunięcia naszego wpisu z listy, jedną z nich 
jest uzupełnienie odpowiednich danych w for-
mularzu i potwierdzenie zgłoszenia klikając 
w link znajdujący się w wiadomości e-mail, 
a drugą bezpośredni kontakt z supportem, 
w celu wyjaśnienia sprawy. Tak jak pierwsza 
opcja nie zajmuje dużo czasu oraz nie wyma-
ga od zgłaszającego podania szczegółowych 
informacji, tak przy bezpośrednim kontakcie 
z administratorem czas, jak i szansa na roz-
wiązanie problemu jest uzależniona od jego 
odpowiedzi oraz naszych wyjaśnień.

94

90 DLACZEGO NALEŻY UNIKAĆ  
ADRESÓW “NO-REPLY”?

Stosowanie adresu “no-reply” może nieść 
za sobą szereg negatywnych konsekwencji: 
kojarzony jest ze spamerami, ma wpływ na 
obniżenie dostarczalności e-maili, ale też 
powoduje u odbiorcy wrażenie, że jego odpo-
wiedź czy sugestia nie są dla firmy ważne. 
Stosowanie adresu „no-reply” w masowej 
korespondencji e-mail wygląda mało profe-
sjonalnie, jeżeli więc zależy nam na kreowa-
niu dobrego wizerunki firmy, postarajmy się 
dawać odbiorcom jasno do zrozumienia, że 
liczymy się z ich głosem i zachęcamy do 
kontaktu.

7 CZY DEDYKOWANY ADRES IP JEST 
LEPSZY NIŻ WSPÓŁDZIELONY?

Dedykowany IP przeznaczony jest tylko dla 
jednego użytkownika, a współdzielony, jak 
sama nazwa wskazuje, dla kilku. Jeżeli za-
leży Ci na wysokiej dostarczalności e-maili, 
lepsze będzie indywidualne IP, ponieważ nie 
wystąpi ryzyko że ktoś inny obniży jego repu-
tację swoimi niskiej jakości wysyłkami.

97 JAK ZABEZPIECZYĆ SWÓJ  
FORMULARZ NA STRONIE PRZED  
ATAKAMI BOTÓW, TZW. LIST  
BOMBING?

Zalecamy stosowanie eCAPTCHY, rozwiąza-
nia, które opiera się o weryfikację tożsamo-
ści przez ocenę aktywności użytkownika na 
stronie. Jeżeli algorytm oceni jego zachowa-
nie na stronie jako takie, które można przypi-
sać człowiekowi, to wystarczy, że zaznaczy 
checkbox “nie jestem robotem”. W przypadku 
wątpliwości, pojawi się dodatkowe graficzne 
zadanie, które człowiek, w przeciwieństwie do 
botów, jest w stanie rozwiązać.

98

99

CZY MOGĘ REAKTYWOWAĆ BAZĘ 
UŻYTKOWNIKÓW, KTÓRZY ROK TEMU 
ZAPISALI SIĘ DO MOJEJ BAZY?

JAK ODBIORCY MOGĄ DAWAĆ DO 
ZROZUMIENIA, ŻE NIE CHCĄ  
OTRZYMYWAĆ E-MAILI OD DANEJ 
FIRMY?

Jeśli dysponujesz bazą adresów, z którymi 
od roku nie utrzymywałeś kontaktu, możesz 
przeprowadzić akcję reaktywacyjną. Pamię-
taj aby podzielić wysyłki na mniejsze paczki 
i odpowiednio przygotować infrastrukturę 
wysyłkową. Możesz też część reaktywacyjną 
dodawać do regularnych wysyłek realizowa-
nych do aktywnych odbiorców. Po wysyłce, 
korzystając z analityki e-mailowej, należy 
wyeksportować pulę nieaktywnych adresów 
e-mail i usunąć je z systemu. W ten sposób 
wyczyścisz bazę z nieistniejących e-maili / 
spam trapów i pozytywnie wpłyniesz na przy-
szłą dostarczalność.

Każdy wysłany e-mail zgodnie z rozporządze-
niem RODO wymaga od nadawcy, aby jego 
subskrybenci wyrażali bezpośrednią zgodę 
na chęć otrzymywania korespondencji. Jeżeli 
jednak po pewnym czasie adresaci nie będą 
już zainteresowani odbieraniem naszych 
wiadomości, mogą skorzystać z linku wyreje-
strowującego z bazy, który powinien zawsze 
znajdować się z kreacji maila lub z bezpo-
średniego kontaktu (mailowego, telefoniczne-
go) z firmą, zgłaszając prośbę o usunięcie ich 
adresu e-mail. Innym przykładem pośrednie-
go zgłaszania niezainteresowania korespon-
dencją przez klientów jest wysłanie skargi 
(abuse), dodawanie adresu do wewnętrznej 
czarnej listy na skrzynce lub brak od dłuższe-
go czasu otwarć oraz kliknięć w mailingi.


