Технически специфики на комуникационните
канали на БАУХ
Моля, имайте предвид спецификите, когато подготвяте своето
платено съобщение

Индивидуален директен имейл
За текстови съобщения:
 моля, изпратете текста, който желаете да бъде публикуван в боди на имейла, в doc
файл;
 имайте предвид, че системата за изпращане на имейлите, която използваме, има
стандартен шрифт, с който се изпращат всички съобщения;
 системата за изпращане на имейли, която използваме, има вградени цветове за текста.
За имиджови файлове:
 aко към текста на съобщението искате да прибавим и имиджов файл (или ако цялото съобщение представлява визия)—лого, визия, картинка и т.н., моля изпратете ни
го в jpg;
 Можем да сложим хиперлинк към визията/логото ви—моля, изпратете ни го отделно. NB! Към една визия/лого/картинка може да бъде сложен само един хиперлинк.
За HTML съобщения:
 ако съобщението ви е HTML, моля изпратете ни кода му. Копирайте кода от програмата, с която сте го разработили, в Notepad файл и ни го изпратете . Съвет: важно е
кодът на съобщението да е напълно точен. Предвид голямата дължина на кода, препоръчваме за маркирането и копирането му от програмата, в която е разработен, да
използвате комбинациите от клавиши на клавиатурата (Ctrl+A—маркиране, Ctrl+C—
копиране);
 имайте предвид, че огромната част от имейл адресите на нашите членове—
адресати на имейлите, са служебни и имат редица настройки за защита. Не препоръчваме използването на нестандартни шрифтове, защото е възможно те да не бъдат поддържане от служебните мейли на получателите. В този случай текста на съобщението ви няма да се визуализира.
Прикачени файлове:
 към вашето съобщение можем да прикачим файл в различен формат—doc, pdf, имиджов файл и т.н. Препоръчваме ви да подготвяте прикачените си файлове в pdf—по
този начин ще се избегнат размествания при отварянето на файла, свързани с версиите на програмните продукти и настройките на устройствата на получателите;
 Максимален размер на прикачения файл—1 МB. Ако имате повече от един прикачен
файл, максималният размер на всички заедно не трябва да превишава 1 МB. Не препоръчваме изпращането на тежки файлове, тъй като огромната част от сървърите на
получателите имат активирани защити, които блокират прекалено тежките имейли.

Седмичен бюлетин—“Рубрики“
Седмичният нюзлетър представлява HTML съобщение, изпращано по имейл. Темплейтът изисква публикуване на кратък текст и визия/лого към него. Могат да бъде включени един или повече хиперлинкове.


максимална дължина на текста—120 символа. Моля, изпратете ни текста в doc
файл. Шрифтът на бюлетина е стандартен и не може да бъде променян.
 визия/лого—моля, изпратете ни визията/логото към вашето съобщение в jpg файл,
размери: 280х220 пиксела
280 pxl

220 pxl

Месечен бюлетин—“Информатор“
Месечният нюзлетър представлява pdf файл с формат А4, изпращан по имейл и публикуван на уебсайта на БАУХ ТУК. Темплейтът позволява използване на разнообразни
шрифтове и цветове, включване на различни визии и лога, както и на хиперлинкове.
Съотношението между текст и визии във вашето съобщение определяте вие.
Максималната дължина на текста зависи от това какъв вид и размер шрифт искате да
бъде използван. Съобщението ви—текст и визии, следва да се побере в избрания от вас
вариант—1 страница, 1/2 страница, 1/4 страница, 1/8 страница.
Моля, изпратете ни текста в doc файл, а всяка от визиите/логата—в отделен jpg файл.
Изпратете ни и общ файл на текста с включените в него визии, за да видим как бихте
желали да е подредена информацията.

Преди да бъде изпратено до членовете ни, вашето съобщение—
независимо кой от каналите сте избрали, се съгласува с вас и се разпространява само след изричното ви писмено одобрение, изпратено
по имейл.

