
Hur innehållet ska se ut för utskicket ber-
or mycket på vad man vill uppnå. Vill man 
ha anmälningar till ett event eller vill man 
lyfta fram exempelvis ett whitepaper. 
Tänk på att man inte har särskilt mån-
ga sekunder på sig att fånga intresset hos 
mottagaren.

En bra tumregel är att hålla utskicket 
kort och koncist med korta texter och se-
dan en tydlig knapp som visar vart mot-
tagaren tar sig vidare till er landnings/
anmälningssida. På landningssidan kan 
man sedan ha kompletterande  
information.

Subjekt
Rubriken i ämnesraden bör vara förk-
larande och ska också hållas ganska kort. 
Runt 40-80 tecken (inklusive mellanrum) 

brukar fungera bra.
Undvik ord som “passa på”, “gratis”, 

“sista chansen” , “REA” och liknande. Då 
riskerar utskicket att sorteras bort som 
SPAM.

Teknisk utformning av eDR
Att bygga ett e-postutskick är inte samma 
sak som att bygga en hemsida.

Tyvärr klarar inte e-postklienter av 
samma typ av design och funktioner som 
en webbläsare gör. Därför är det viktigt att 
se till att materialet är anpassat för  
e-postutskick. En enkel och ren kod med  
tabeller fungerar bäst.

Vi brukar ha en standard att utskick-
et är 600 pixlar brett. Bilder (jpg, png, 
gif] ska helst komprimeras till c.a 50 KB. 
Utforma utskicket i standard HTML.  

Undvik externa Style Sheets, HTML4 och 
HTML5, CSS för att maximera kompatibi-
liteten med alla olika e-postklienter. Styr 
layouten med tabeller.

Materiallämning
Lämna materialet som en bifogad HTML-
fil eller en länk till en korrekt webbversion 
av utskicket. Har man inte möjlighet att 
själv bygga ett HTML-utskick kan vi göra 
detta åt er till en produktionskostnad. Då 
skickar ni in texter, bilder och länkar i 
vilka format och storlekar som helst så 
ordnar vi resten. Materialet skickas till 
webad@idg.se. Uppge den annonsör 
utskicket avser, utskicksdatum samt eDR 
i subjektraden “IDG 200115 eDR”.

Behöver ni mer information vänligen 
kontakta webad@idg.se.
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Materialspecifikation 
för M3 Deals Ruta XL - Top: (1 st)

l  Bild: 640 x 289 pixlar (max 100kb)
l  Länk till produkten/landningssidan
l  Rubrik med max 35 tecken: 
l  Ingress med max 100 tecken: 

Ruta mellan: (2st)
l  Bild: 300 x 325 pixlar (max 50kb)
l  Länk produkten
l  Rubrik med max 35 tecken: 
l  Ingress med max 100 tecken:
l  Dealpris:
l  Ord pris:
l  Rabatt i %:
l  Giltighetstid:

Textbanner 
Exempel:  “Fler erbjudande från” (vi 
bygger denna)
l  Länk produkten/landningssidan

Ruta bas (2, 4 eller 6 st)
l  Bild: 300 x 175 pixlar (max 50kb)
l  Länk till produkten
l  Rubrik med max 35 tecken: 
l  Ingress med max 100 tecken:
l  Dealpris: 
l  Ord pris:
l  Rabatt i %:
l  Giltighetstid:

Kontaktperson för M3 Deals är: 
markus.ekberg@idg.se

Material för M3 Deals skickas till: 
webad@idg.se

Text+logga
l  Länk till produkten/landningssidan)
l  Logotype som önskas användas
l  Budskap som önskas användas
OBS: Vi bygger denna.
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