
 
MailChimp Brugermanual 

Af TrendyWeb.dk 

 

 

 

Dette er en ”Need to know” manual til MailChimp. Der findes et utal af funktioner, men den guide 
dækker det som er mest nødvendigt for dig at vide.  
 
Du er mere end velkommen til at kontakte TrendyWeb, hvis du får brug for yderligere assistance.  
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Sådan logger du ind 
Log ind på MailChimp på www.mailchimp.com ved at klikke på log in i øverste højre 
hjørne.  

 

 

Indtast username og password. Vil du have MailChimp til at huske dine indtastede 
oplysninger sæt flueben i ”Remember me” og klik på Log in. 

 

 

 

 



 
5 

Du kommer nu ind på ”Dashboard”. Her kan du se de seneste aktiviteter på din liste/lister. 
Her kan du også altid se lidt statistik over dit seneste nyhedsbrev mm. Nyhedsbrevene 
kaldes hos MailChimp for ”Campaigns”.   
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Send nyhedsbrev til en liste 
Fra Dashboardet, kan du klikke på en orange knap ”Create Campaign” og derefter vælge 
”regular ol’ campaign”.   

 

 

Step 1 af 5 - which list would you like to send this campaign to? 

På næste billede sætter du bolle i den liste du ønsker at sende nyhedsbrev til og klik på 
”send to entire list”, som betyder at du sender til alle på hele listen. Ønsker du kun at 
sende til et segment, så se mere på side 18. 

  

Step 2 af 5 – Campaign info 

På næste side skal du kun bekymre dig om den venstre del.  

I ”name your campaign” skriver du et navn på dit nyhedsbrev. Dette er kun en titel du ser.  

”Message subject” er overskriften i nyhedsbrevet. Skrev en tekst er fanger. Eks. så er det 
ikke nok at skrive ”Nyhedsbrev #3”. Eks. ”Nyhedsbrev fra Matas - 50% på alle varer” el. 
”Nyhedsbrev fra IK Olympia – Resultater fra Nørresø nu online”.  
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Klik på ”Next” 

 

Step 3 af 5 - create your email and add your content  

På næste billede skal du vælge en skabelon til dit nyhedsbrev. TrendyWeb har allerede en 
skabelon som ligger under ”My Templates”.  
 
Kør musen over skabelonen og klik på ”Select”. 
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Nu skal du bare udfylde nyhedsbrevet. Du skal ikke bekymre dig om alle de forskellige 
valg muligheder du har her mm. du ønsker at ændre layoutet på selvnyhedsbrevet. Spørg 
os gerne om hjælp.  

Du skal kun bekymre dig om de to gule felter som vist her nedenfor.  

 

For at rette disse to områder klikker du bare på feltet indenfor den stiplede linje. Der 
dukker en ”Edit” knap frem når du kan klikke på feltet.  

 
1) Her skriver du en kort tekst om nyhedsbrevets indhold. Du kan eks. tage den første 

linie af dit nyhedsbrev og sætte ind der. Det er ret vigtigt at du husker at rette dette 
felt. Det kan være nemt at glemme!  

2) Her skal du lave selve indholdet til dit nyhedsbrev.  

Når du har klikket på et af felterne får du et nyt vindue frem som ser sådan her ud: 
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Her redigerer du som var det inde i et word-dokument. Hvis du kører musen over ikonerne, 
kan du se hvad du kan bruge dem til.  

Jeg vil lige fremhæve et par af de muligheder, som du kommer til at bruge mest og som du 
måske ikke kender: 

 

Fjern Formatering 

Denne funktion er ret god, hvis du eksempelvis indsætter tekst fra andet dokument. Hvis 
du markere en tekst og vælger fjerne formatering, så nulstilles teksten.  

Her et eksempel: 

Før: 

Her er tekst med forskellige størrelse og farver.  

 

 

Efter: 
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Indsæt billede 

At indsætte et billede er lidt omfattende. For skal det side til højre el. til venstre og hvor 
stort skal det være. Og så skal der gerne lidt luft om billedet.  
 
Først er det en god ide at have gjort billederne klar til nyhedsbrevet. Filerne må helst ikke 
være for store. Jeg anbefaler max 100kb. Målet på billede kan variere. Det kommer jo lidt 
anpå hvor meget du ønsker det skal fylde.  

Når du har klikket på ikonet ”indsæt billede” kommer et lille pop-op vindue, som vist 
nedenfor: 

 

Først skal du finde billedet du skal bruge. Du har flg. muligheder: 

1) Brug et allerede oploadet billede 
2) Oploade et nyt billede 

 
1 
Klikker du på gennemse på det første faneblad, kan du søge i billeder som du har brugt og 
oploadet tidligere.  

2 
Hvis du vil oploade et helt nyt billede klikker du på fanebladet ”Upload” og herefter på 
”Browse”. Find filen på din computer og klik til sidst på ”upload”.  
 
Når du har fundet dit billede kommer du automatisk tilbage til fanebladet ”generelt”. I 
preview kan du se noget af det billede du lige har oploadet. I bredde og højde kan du se 
størrelsen på billedet. Her kan du skrive en ny størrelse hvi du allerede nu ved at billedet 
er for stort. Du kan også når du har klikket på ”ok” trække i billedet, så du kan se hvordan 
det ser ud.  

Men inden da, så har du også nogle andre muligheder.  
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Ramme: Ønsker du en ramme/kant omkring billedet angiver du med antal hvor man pixel 
rammen skal være. I denne eksempel skriver jeg 5. Så viser den allerede nu i preview 
hvordan det sker ud.  

Margen: Her kan du vælge om der skal være lidt luft omkring billedet. Det er som regel en 
god ide at angive 5 pixel her i vandret margen, så din tekst ikke kommer til at ligge klods 
op af billedet.  

Justering: Her kan du vælge om dit billede skal være til venstre el. til højre. Vælger du ikke 
noget her ligger billedet sig bare til højre, men uden at teksten ligger sig omkring billedet. I 
eksemplet her vælger jeg Venstre.  

Alternativ tekst: billederne skal altid have en tekst. Dette er for at undgå din mail ryger i 
spamfiltre. 

 

Nu kan der klikkes ok. Hvis du lige vil se hvordan dit billede ser ud i nyhedsbrev, så klik på 
”save now”.  

Som det kan ses nedenfor, så er billedet alt for stort! Sådan her kan du justere billedet… 

 



 
12 

Klik på det at det felt du skal rette i.  

Klik på billedet så der kommer små firkanter i hjørnerne.  

 

Nu kan du justere billedet ved at trække i hjørnerne. Du kan også højreklikket på billedet 
og vælge ”egenskaber for billede” og der angive den pixel størrelse du ønsker.  

 

Når du har rettet billedet til, klik ”Save now” og du kan nu se at billedet sidder pænere nu. 
Og da vi valgte at billede skulle være til venstre, kan du nu se hvordan teksten fint har lagt 
sig til højre. 
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Indsæt link  

Hvis nu du ønsker at læserne skal over på din hjemmeside for at bestille dit produkt el. vil 
linke til nogle resultater el. andet, så kommer her en beskrivelse af hvordan. Du kan tilføje 
link til både tekst og billeder.   

Link på tekst 

Gå ind i edit mode og marker den tekst du ønsker der skal linke til internettet:  

 

Klik på ikonet der ligner en kæde  . 

Nu kommer dette vindue som hedder ”Egenskaber for hyperlink”: 

 

Dit link indsætter du i det felt jeg har markeret med rødt. Dernæst klikker du på fanebladet 
”mål” og i ”Target” vælger du New Window (_blank) og klikker på ok. Nu skulle der gerne 
være en streg under teksten.  

 

Link på billede 
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Marker billedet ved at klikke en enkelt gang på billedet.  

Brug nu samme fremgangsmåde som ved link på tekst.  

Når der er hyperlink på et billede bliver rammen blå. Fjern evt. rammen ved at højreklikke 
og vælge ”egenskaber for billede” og skriv nul i ”ramme”. 

 

Fjern el. rediger hyperlink 

Højreklik og vælg redigér el. fjern hyperlink. Det samme gøres med billeder…  

 

 

Se nyhedsbrevet uden koder i bunden og 100% som det vil se ud i din modtagers 
indbakke? Så rul helt ned i bunden af siden og klik på ”popup preview”.  

 

Du kan også bede om at få tilsendt en test. Måske du ønsker at sende nyhedsbrevet til 
korrektur hos en kollega? Klik på ”send test” i bunden af billedet. Tast e-mail på modtager 
og klik ”send test” igen. Vær opmærksom på at du kun kan sende 6 tests per nyhedsbrev.  

 

Når du er tilfreds med dit nyhedsbrev klikker du på ”Next”. Det kan du gøre både i toppen 
og i bunden af siden.  
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Step 4 af 5 - Enter your plain-text message below 

Nu kommer du til en side hvor du skal redigere teksten, så det ser lidt pænere du. Det er 
sådan at nogle gange kan læserne ikke se html. Eks. hvis dit nyhedsbrev eks. ryger i 
spam mappen hos modtagerne. Her kan man ikke se HTML.  

Slet alt det som ikke ser godt ud… eks:  

Før: 

 

Efter oprydning: 

 

Klik ”next” 
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Step 5 of 5 - confirm campaign details then send it  

Her på den sidste side, får du mulighed for lige at tjekke nogle generelle indstillinger for 
nyhedsbrevet.  

Her skal du bare holde øje med de 3 øverste felter: 

 

- Har du valgt den rigtige liste? 
- Er overskriften okay?  
- Er det den rette e-mail som at du angivet til svar?  

 
Så er det nu sidste chance for at rette, hvis der er fejl.  

Når du er helt klar, så har du faktisk to muligheder.  

1) Send nu 
2) Planlæg levering 

Vil du sende nu, ja så er det ret simpelt. Klik på ”Send now”.  
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Planlæg levering af nyhedsbrev 
Når du står på step 5 af 5, kan du nederst på siden, vælge en dato og et tidspunkt hvor 
du ønsker at dit nyhedsbrev skal leveres.  

 

Klik på ”Schedule delivery”. 

Du får nu mulighed for at indtaste hvornår dit nyhedsbrev skal sendes. Vælg dato og tid 
og klik på ”Schedule”. 
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Send nyhedsbrev til et segment 
Du har mulighed for at få delt din liste op i segmenter/målgrupper. Eksempelvis hvis du 
ønsker en opdeling af din liste i køn, amt el. anden segmentering. Du har også med denne 
funktion mulighed for at sende til eksempelvis: 

- Dem der åbnede dit sidste nyhedsbrev  
- Dem der er nye på listen siden sidste nyhedsbrev (se side 23) 
- Dem som er dine mest aktive læsere. 
- Dem som hedder Martin til fornavn el. til dem som har en hotmail.com adresse.  
- Og meget mere…  

Så du kan altså sende til en foruddefineret delt liste el. en af de ovenstående.  

Jeg viser der her to måder at udvælge et segment/målgruppe på.  

For at sende til et segment følger du vejledningen ”Send nyhedsbrev til en liste” på side 6. 
Det er kun step 1 som er anderledes.  

Når du kommer til step 1 gør du i stedet for følgende: 

Først sætter du bolle i den liste du ønsker at sende nyhedsbrev til og klikker på ”send to 
segment”.  

 

 

Metode 1  
Måske du tænker at sende et specielt nyhedsbrev til de af dine læsere som er mest loyale 
og som er gode til at åbne dit nyhedsbrev samt klikke på links og anbefale det til venner.  

Du har klikket på ”send to segment”. Listen udvides nu med det markerede nedenfor: 
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Som standard så den allerede på ”Date Added”. Dette skal du rette til som i en af 
eksemplerne vist nedenfor: 

I match vælger du ”All”  

Du kan ovre på stjernerne angive hvor mange læserne skal have. Du kan også vælge om 
det skal være fra 4 stjerne og opefter mm.  

 

El.  

 

________________________________________________________________________ 
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Tip 
Du har mulighed for at vælge flere sorteringer af dit segment ved at klikke på 

.  
 
Her kan du eksempelvis vælge ”Fornavn er lig med Karen.  

 

________________________________________________________________________ 

Du har nu defineret dit segment og du kan klikke på ”Use segment”.  

 

I det viste eksempel sendes der nu en mail til 25 ud af 153 læsere.  

Du kan nu fortsætte med vejledningen ” Send nyhedsbrev til en liste” step 2 på side 6. 

 

Metode 2 

Du har på din liste et foruddefineret segment.  

Eksempelvis så har man på IK-Olympias hjemmeside mulighed for at vælge om man er 
medlem el. ej, således kan IK-Oplympia vælge at sende tre nyhedsbreve: 

1) Et generelt nyhedsbrev der kan sendes til alle 
2) Et som kun vedrører medlemmer af IK-Olympia 
3) Og sidst et som er til alle som ikke er medlem.  

Dette går at IK-Olympia kan målrette deres nyhedsbreve, men kunne have en 
tilmeldingsformular.  
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Du har klikket på ”send to segment”. Listen udvides nu med det markerede nedenfor: 

 

Altså det samme som ved metode 1.  

Som standard så den allerede på ”Date Added”. Dette skal du rette til som i en af 
eksemplerne vist nedenfor: 

I match vælger du ”All”  

Hvis IK-Oplympia vil sende en e-mail til alle der er medlem af deres løbeklub, så skal 
billedet se sådan her ud: 
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TIP – klik på ”Refresh count” for at se hvor mange der sendes til. I ovenstående er det 26 
ud af 5.  

Du har nu defineret dit segment og du kan klikke på ”Use segment” og kan fortsætte med 
vejledningen ” Send nyhedsbrev til en liste” step 2 på side 6. 
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Gensend nyhedsbrev til nyankomne læsere 
Hvis eks. 10 nye læsere har tilmeldt sig kort tid efter at du lige har sendt nyhedsbrev ud… 
så kan du vælge at sende nyhedsbrevet ud igen, til kun dette segment. 

For at gensende nyhedsbrevet til de nye læsere gør du sådan her: 

Gå til fanebladet ”Campaigns”.  

Før musen hen over det nyhedsbrev du ønsker at sende igen og klik på ”Replicate” 

 

Nu kommer du direkte til step 5 af 5.  

Her skal du så rette til under ”List” for du ønsker KUN at sende til de nye. Klik på ”edit”.  

 

 

 
Så sætter du først bolle i den liste du ønsker at sende nyhedsbrev til og klikker på ”send to 
segment”.  
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Når du har klikket på ”send to segment” udvides listen nu med det markerede nedenfor: 

 

Som standard så den allerede på ”Date Added”, som er den funktion du skal bruge.  

 

I ”match” vælger du ”All”.  

Og resten står som det skal. Som vis ovenfor, så er det valgt at sende til dem der er tilføjet 
efter den sidste kampagne som var den 25/7-2011.  
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Du har nu defineret dit segment og du kan klikke på ”Use segment”.  

 

I det viste eksempel er der kun tilføjet en ny læser siden det sidste nyhedsbrev blev send 
ud.  

I toppen klikker du på ”step 5” for alt andet har du allerede lavet.  

 

Du kommer nu tilbage til dit udgangspunkt. Nu sendes nyhedsbrevet til det antal som du 
har sorteret ud.  

Rul ned i bunden af billedet og klik på ”Send Now”.  
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Slet nyhedsbrev 
Har du oprettet noget forkert som du gerne vil slette gør du følgende.  

Gå til fanebladet ”Campaigns” 

Før musen hen til det nyhedsbrev du ønsker at slette og klik på ”delete”. 

 

Her er MailChimp så lidt idiotsikret.  

Nu kommer der et pop-up vindue, som vist nedenfor. Her skal du skrive ”DELETE” (med 
store bogstaver) og derefter klikke på ”delete”.  
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Rapporter 
Med fanebladet ”Reports” kan du få avanceret statistik over hvor mange der åbner jeres 
nyhedsbrev, hvor mange der klikker på links mm.   

Du kan også altid på forsiden se statistisk for det seneste nyhedsbrev du har sendt. Men 
for mere avanceret statistisk klik på ”Reports”.  

Her kan du ved hvert at de nyhedsbreve du har sendt klikke på ”View report”.  

 

Hvad kan du se på denne rapport side?  

1. Recipients: Samlet modtagere  
2. Succesful deliveries: Nogle e-mails hopper tilbage eller er blokeret af e-mail 

firewalls og spamfiltre. Dette angiver, hvor mange af dine e-mails rent faktisk kom 
igennem til dine modtagere.  

3. Forwarded: I fodnote i nyhedsbrevet kan du indsætte et link, der gør det muligt for 
modtageren at sende dit nyhedsbrev til en ven. Dette tal afspejler kun antallet af 
mennesker, der brugte dette værktøj, ikke dem, der sendes fra deres indbakke.  

4. Forwarded opens: Dette fortæller dig hvor mange gange de videresendte 
nyhedsbrev blev åbnet.  

5. Total times opened: Hvor mange mennesker har åbnet din kampagne. Så hvis to 
mennesker har åbnet dine kampagner 500 gange hver, ville det være åbnet 1.000 i 
alt.  

6. People who clicked: Hvor mange mennesker har klikket på dine links i 
nyhedsbrevet.  
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7. Total click: Det samlede antal klik din e-mail fik. Det er praktisk at vide, hvor meget 
trafik, du får til din hjemmeside efter afsendelse. Klikker du på tallet kan du se 
præcis hvilke links der er blevet klikket på.  

8. Unsubscribers: Hvis nogen e-mail kampagne STAT kan bringe en tåre til øjet, er  
det den her. Dette er uddybet længere nede.  

9. Complaints: Antal klager. Du ved, når du får en junk e-mail, du klikker på denne 
knap i din e-mail-program, der siger "Dette er junk" eller "Report Spam"? Hver gang 
du gør det, er en rapport og kopi af e-mail sendt til din internetudbyder. Vi spore, 
hvor mange klager dine modtagere indsendes.  

10. Unopened: Antal der ikke har åbnet dit nyhedsbrev. Men her kan du også se i 
forhold til din branche hvordan du ligger. Det kan være fortrøstningsfuldt at se hvis 
du ligger over din branches gennemsnit. Men gør du ikke det, så må du til at gøre 
indholdet og overskrifterne på dine breve mere interessante.  

Du har mange flere muligheder… prøv selv at klikke lidt rundt.  

 

Bounces 

Det man dog skal være ekstra opmærksom på er, er der nogle e-mails der ikke kunne 
sendes.  

Ovre til højre på fanebladet ”Reports” er der en kolonne der hedder ”bounces”. Her kan 
du se om der er nogle problemer.   

 

Det er min erfaring at når man eks. kan tilmelde sig en liste i eks. en butik, på et stykke 
papir, så kan det være svært at læse hvad folk skriver og man kan få tastet forkert når 
disse skal importere.  

Klik på tallet under bounces for at se hvilke e-mail adresse der ikke kunne sendes til.  

Gennemgå den håndskrevne liste og se om du evt. har lavet en fejl du kan rette 
vedkomne.  

Se mere på side 39 om hvordan du retter en tilmeldt!  
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Hold øje med frameldinger 

En anden ting der er godt at være opmærksom på. Det er hvis nogle framelder sig dit 
nyhedsbrev. Når folk framelder sig, så har de mulighed for at angive en årsag til at de ikke 
længere ønsker dit nyhedsbrev. De fleste frameldinger kommer i forbindelse med at man 
lige har udsendt nyhedsbrev, da de i bunden af nyhedsbrevet kan framelde sig. Dette er et 
lovkrav.  

Sådan her ser du om nogle har fra meldt sig samt finde årsagen dertil:  

Du går i ”Reports” og klikke ”veiw report” på dit seneste nyhedsbrev. Her kan man se at 
2 personer har valgt at framelde sig nyhedsbrevet fra Kræmmerhuset.  
 
Nu skal vi så finde ud af hvorfor. Og hvorfor skal vi det? Jo, det er rigtig godt at finde ud af 
hvorfor folk framelder sig, således at du kan forbedre dig.  

Oppe i toppen af siden har du mulighed for at klikke på ”Subscriber Activity”. Klik dér!   

 

 

Klik herefter på ”Unsubscribed” 
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Her kommer så rapporten: 

 

Øverst markeret med rødt, har du en opsummering. Her kan du se hvad de frameldte 
angav som besked. En har valgt ”andet” og den anden er ”uspecificeret”.  

Den ene læser har så skrevet her at hun har afmeldt sig, for at tilføje en ny mailadresse 
som hun hellere ved modtaget brevet på. Så reelt set, kun en frameldt.  

 

 



 
31 

Lister  

Her kommer lidt information om selve din liste af tilmeldte læsere. 

 

Generelt om lister 

Det vigtigste for dig at vide om fanebladet ”Lists” er flg.: 

  
- Settings  
- Se alle tilmeldte 
- Import/tilføj nye læsere 

o Hvordan tilføjer du manuelt nye læsere 
 Enkeltvis 
 Flere ad gangen  

- Hvordan sletter du en læser 
- Hvordan du redigere en læser 

Det meste af ovenstående kan dine læsere godt klare selv, men nu og da kommer der 
nogen som ikke ved hvordan de skal gøre og behøver din hjælp. 

 
Klik på view list udfor den liste du ønsker at se. Du kommer nu ind på List Dashboard. 

Her får du et komplet og hurtigt overblik over din liste. Her kan du blandt andet, hvor 
mange tilmeldte du har i gennemsnit pr. mdr, åbnings rate, klik rate, se hvordan din liste 
vokser, Tilmeldings lande og hvilke e-mail programmer de læsere bruger mest.  
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Settings 
Gå til siden ”Lists”, klik dig på den ønskede liste og klik på settings.  

 

Her kan du rette følgende: 

Liste Navn & Standard indstillinger (List Name & Defaults) 
Ændre navnet på din liste, og hvortil du ønsker tilmelding og afmelde meddelelser sendt til 
samt andre nyttige standard indstillinger.  
 
Liste Felter og *|MERGE|* Tags (List Fields and *|MERGE|* Tags) 
Tilføj felter til din tilmeldingsformular, og justere tags er forbundet med dem. Flet tags er 
variabler, du kan indsætte i dine e-mails til at generere dynamisk indhold. 
 
Nødvendig Email fodnote indhold (Required Email Footer Content) 
Indtast kontaktoplysninger om denne liste og en tilladelse påmindelse hvis nogen 
rapporter dig for spamming. 
 
Gebyr for abonnement (Charge for Subscription) 
Opkræv gebyr fra dine nye abonnenter for at modtage dit indhold. 
 
Skift kolonner (Change Columns) 
Ændre rækkefølgen af kolonnerne i din tilmelding form. 
 
Slet alle abonnenter (Delete All Subscribers) 
Slet alle abonnenter på din liste. Dette kan ikke fortrydes!! 
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Se alle tilmeldte 
Fra list Dashboard klikker du på view all subscribers.  

 

Her kan du sortere i de tilmelde ved at klikke på en af de kriterier som er vist i den 
markerede røde bjælke, vist nedenfor. Disse kriterier kan være forskellig fra liste til liste.  

Som standard, kan du altid sortere efter Email adresse, Member Rating, Sidst ændret og 
dato for tilmelding.  

Her fra dette billede kan du også slette el. se flere detaljer om dine tilmeldte ved at klikke 
på delete eller view.  
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Tilføj en enkelt læser 
Gå til siden ”Lists”, klik dig på den ønskede liste og klik på ”add people”.  

 

Udfyld felterne med stjerne og sæt flueben i ” This recipient has given me permission 
to add him/her to my MailChimp Managed List.” Dette skal du gøre for at bekræfte at 
du har tilladelse til at sende e-mails til denne person. Hav det helt på skrift for at undgå 
problemer om at du sender spam.   

 

Afslut ved at klikke på “Subscribe”.  
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Fjern en læser/læsere fra din liste 
Gå til siden ”Lists”, klik dig på den ønskede liste og klik på ”remove people”.  

 

Nu angiver du den el. dine e-mail adresser du ønsker at fjerne fra listen og klikker 
”unsubscribe”.  
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Tilføj flere læsere 
Gå til siden ”Lists”, klik dig på den ønskede liste og klik på ”import”.  

 

Du har 3 muligheder:  

1. Udload en CSV-fil  
2. Copy / paste fra Excel 
3. Importerer direkte fra andre programmer 

 

Du skal bare vælge import mulighed, du gerne vil have og følg de nemme trin.  
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1. Upload en CSV-fil  

 

2. Copy / paste fra Excel  

 

Opsæt din liste med e-mail adresse i én kolonne, og alle andre data, du vil medtage i 
separate kolonner. Sådan her:  
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3. Importerer direkte fra andre programmer som Google Docs, Salesforce, 
Highrise og meget mere.  
 

Nu hvor du listen er importeret, vil vi hjælpe dig med navn og indhold type for hver 
kolonne-vi kalder det mapping. Brug rullemenuen over hver kolonne for at indstille feltet 
navn og type. Når du har kortlagt dine felter, skal du klikke på All done knappen for at 
fuldføre importen.  

 

Efter import, vil du komme til at gennemgå alle de e-mails, der blev eller ikke blev føjet til 
din liste. Bare klik på linkene for at se flere detaljer. (Bemærk, at hvis du har en lang liste, 
vil vi bede om din e-mail-adresse, så vi kan sende dig meddelelser og rapporten, når listen 
er importeret.)  

 

 

Vær op på når du importere adresser fra en exel liste el. lignende, at næste gang du 
udsender nyhedsbreve kan være e-mails adresser der ”Bouncer”. Dvs. at nyhedsbrevet 
ikke kunne sendes til den mail adresse.  

Se mere under på side 28. 
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Rediger en læsers oplysninger 
Gå til siden ”Lists”, klik dig på den ønskede liste og angiv personen navn el. email adresse 
i viste felt og klik på luppen.  

  

Klik på edit, rediger de oplysninger du skal og klik på save for at afslutte.  
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Notifikationer 
Vil du ikke længere have besked når folk tilmelder og framelder sig dit nyhedsbrev eller vil 
du rettet til en anden e-mail adresse gør du flg.: 

Klik på fanebladet ”Lists” 

Vælg ”settings” og ”list name and defaults”.  

 

Nederst på næste side, kan du fjerne din e-mail el. skrive den nye adresse. Afslut med at 
klikke på ”save”.  
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Undgå Spam Filtre  
Der er ingen mening i at bruge tid på at designe, kode og skrive din e-mail nyhedsbreve, 
kun for at få dem fanget i modtagernes junk mapper.  
 
Sørg for, at dine nyhedsbreve gå direkte til din abonnenternes indbakker ved at lære 
spamfiltrenes ”tankegang”. Spam filtre kigge på en lang liste af kriterier for at afgøre, 
hvorvidt din e-mail er junk.  
 
Listen over spamme-kriterier, er i konstant vækst og tilpasning, fordi spamfiltre lære mere 
om, hvordan junk ser ud hver gang nogen klikker på ”Dette er spam-knappen”. Spam-filtre 
kan endda synkronisere med hinanden for at fortælle, hvad de har lært. Der er ingen 
magisk formel, men disse tips vil hjælpe dig med at undgå almindelige fejl, der ofte sender 
nyhedsbreve til junk mapper.  

Undgå disse almindelige fejl:  

• Brug af spammy sætninger som "Klik her!" Eller "Once in a lifetime chance!"  
• Gå amok med udråbstegn !!!!!!  
• BRUGE STORE BOGSTAVER, SOM har lyst til at skrige toppen af dine lunger via email 

(især i emnefeltet)  
• Farvelægning skrifttyper lyse rød eller grøn  
• Kodning sjusket HTML, som regel fra konvertere en Word-fil  
• Oprettelse af en HTML e-mail, er intet andet end et stort billede, med ringe eller ingen tekst 

(siden spamfiltre ikke kan læse billeder, de antager du er en spammer, der forsøger at 
narre dem).  

• Brug af ordet "Test" i emnelinjen  
• Sende en test til flere modtagere inden for samme virksomhed (selskabets e-mail firewall 

antager det er en spam-angreb)  
• Design af HTML e-mail i Microsoft Word og eksport koden til HTML (At koden er sjusket, og 

spamfiltre hader det.)  


