Email Monks

EMAIL DESIGN

CHECKLIST

Merk Optimalisatie
Merknaam staat in de Van naam
Het verstuur adres is herkenbaar
Het Aan-veld is gepersonaliseerd met de naam van de ontvanger
De onderwerpregel is informatief kort en herkenbaar A

Pre-header & Header
Link naar een online versie van de e-mail is aanwezig
Pre-header tekst is uitgelijnd met de onderwerp regel B
The Johnson box is geoptimaliseerd (Preview pane top 400x300 pixels) C

Email Layout
E-mail breedte: 500 tot 600 pixels
Verticale layout Is beter dan horizontale layout
Tekst en beelden zijn in balans
Er is een inhoudsopgave gebruikt wanneer er veel wordt besproken in een
e-mail
Navigatie is aanwezig voor meerdere producten of categorieën
4 tot 6 contentvlakken zijn visueel duidelijk aanwezig voor een interessant
en divers aanbod
Call to actions zijn duidelijk aanwezig en makkelijk klikbaar

Visuele impact
Er worden duidelijke en relevante beelden gebruikt

Vermijd achtergrond beelden met daarop tekst D
Zorg dat headers en aanbiedingen klikbaar zijn
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Er is een alt-tekst en een fallback kleur aanwezig
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Vermijd
Embedded Video. Gebruik een image met een playbutton en een link
naar een landingspagina
Flash of Ajax functionaliteiten
Vermijd GiF’s

Copy & Content
Korte pakkende relevante teksten en paragrafen
Zorg dat content secties goede uitlijning hebben met spacing en dividers
Maak woorden of sub-headers “bold” voor duidelijke herkenning
Gebruik een lijstje en benoem voordelen E
Gebruik website standaard fonts
Houd Body font op 14px en Titel font minimaal 22px F
Controleer altijd je spelling

Footer
Contactgegevens zijn vermeld
Unsubscribe button staat duidelijk en makkelijk klikbaar in beeld
Diensten en producten zijn gelinkt en duidelijk aanwezig
Social share links zijn toegevoegd
Er is duidelijk omschreven waarom de ontvanger dit bericht ontvangt

Het overwegen waard
Je hebt een platte tekst versie gemaakt

Email Monks

Je hebt het bericht zodanig ingedeeld dat er ook zonder beelden
aantrekkelijk is G
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Mobiele optimalisatie
Email breedte 320 tot 550px H
Lay-out kan worden overgeschakeld naar enkel kolom sjabloon I
Makkelijk klikbare call to Action Buttons met een minimum grootte van 44 x
44 pixels J
Als je links in tekst gebruikt zorg dat het font groot genoeg is en een
duidelijke Line-spacing aanwezig is K
Zichtbaarheid Van Call-to-Actions en links zijn duidelijk aanwezig L
Gebruiken responsive of schaalbare coding standaarden M

Informatie
A

Onderwerpregel: Beperk woorden tot 35 karakters of minder. Vermijd zinnen
of titels in kapitalen en spammy woorden. De meest belangrijke factor voor
een spamﬁlter is de domein reputatie. Daarentegen is de onderwerp regel
erg belangrijk. gebruik daarom speciale karakters alleen als het relevant en
echt nodig is.

B

een aantal email clients zoals Gmail Outlook iPhone mail tonen snippets of
preview text meestal met een limiet van 100 karakters of minder Maak
gebruik hiervan.

C

het is het meest waardevolle stukje tekst van je e-mail en verhoogt de
interesse van de lezer
deze preview text omschrijft de content en doel van de email en motiveert
de ontvanger

D

Voorkom achtergrond beelden met tekst. Veel e-mailclients ondersteunen dit
niet.

E

Arial, Arial Black, Arial narrow, comic Sans, Courier new, Georgia, Impact,
tahoma, Times new roman en Verdana zijn standaard Fonts. Echter, zijn er
manieren om non Standard fonts te gebruiken in een e-mail door een web
Safe font als fallback te gebruiken.\

F

Deze Font groottes zorgen voor een goede leesbaarheid op mobiele telefoons
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zorg dat deze tekst niet hoger is dan 150 pixels om te voorkomen dat de
hoofd content en call to Action onder de Johnson Box worden gepushed.
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G Stel je voor hoe jouw e-mail eruit ziet zonder beelden. Realiseer jouw e-mail

op een dusdanige manier dat deze ook relevant en sterk overkomt, ook
zonder beelden.
H Litmus raadt aan Een e-mails van 320 tot 550 pixels te gebruiken zodat ze

correct op mobiele telefoons worden gerenderd
I

Aangeraden wordt mobiel geoptimaliseerde e-mail te realiseren met één
kolom

J

jouw call to actions dienen gecentreerd en makkelijk klikbaar te zijn met een
minimum grootte van 44 bij 44 pixels.

K

Vergroot de font grootte, line-spacing, button grootte en witruimtes om de
gebruiker op de mobiele telefoon een prettige ervaring te geven.

L

Aangezien mobiele telefoons “hovering” niet ondersteunen dien je ervoor te
zorgen dat links en buttons duidelijk zichtbaar zijn als klikbare elementen.

M Kies voor responsive of schaalbare e-mail coding standaarden bji de realisatie

van jouw email. Deze gebruiken media queries om jouw e-mail aan te passen
op basis van de schermresolutie van de gebruiker.

Emailmonks. Voor emaildesign en slicen van Emails,
Nieuwsbrieven en Landingpagina’s
Wij bieden
Snelle levering binnen 8 uur
Kwaliteitsgarandering. We gebruik hand gecode HTML en leveren deze op
met getestte previews die compatible zijn in 40+ e-mailclients
Kost-eﬀectieve pakketten vanaf 49euro
Wij leveren 24/5

Meer weten? www.emailmonks.nl

Of bel +31 23 204 9966

Of email on op hello@emailmonks.nl
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twitter.com/emailmonksnl

