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1. Markkinointi 

Vineyard Markkinointi on  kokonaisuus, jolla hoidetaan yrityksen markkinointitoimia  

 viestinnän vaikutusten seuraaminen 

 perustuu yhdistelmään olemassa olevaa asiakastietoa sekä mahdollisuuteen 
yhdistää prospektit esimerkiksi markkinointikampanjoihin 

Kohderyhmäpoiminnat 

 tehdään järjestelmään tallennetun tiedon ja luokitteluiden perusteella 

 poimintaan voidaan lisätä henkilöitä tai poistaa määrättyjen kriteerien 
perusteella. Esimerkiksi viimeisen kuukauden aikana markkinointipostia 
saaneet.  

 poimintakriteerit voidaan tallentaa myöhempää käyttöä varten.  

Postituslistat 

 vakiopostitukset voidaan tallentaa palveluun  

 listat ovat joko dynaamisia tai staattisia 

 dynaaminen lista = poimitaan jokaisella käyttökerralla erikseen jolloin 
uusin tieto on päivittynyt listaan. 

 kiinteä lista = listan ylläpito on käyttäjän/valittujen käyttäjien vastuulla.  

Kaikista toteutetuista markkinointitoimenpiteistä jää merkintä asiakkaan tietoihin  

2. Sähköinen viestintä  

Sähköisellä asiakasviestinnällä voidaan toteuttaa kampanjakirjeet, kyselyt, tilaisuuksien 
kutsukirjeet, uutiskirjeet jne. 

• viestipohjia voidaan eri tarkoituksiin toteuttaa halutuilla ulkoasuilla 
• viestejä voidaan personoida, muotoilla ja lisätä kuvia 
• viestit voidaan lähettää ajastetusti 
• viestit voidaan tallentaa suoraan tietokantaan ja ottaa uudelleenkäyttöön 

tarvittaessa 

Jokaisesta lähetystä viestistä kerätään tilasto, jonka perusteella voidaan seurata 
viestinnän onnistumista. 

Viestintäpalveluumme kuuluu itsepalvelu-sivusto, jonka kautta viestin vastaanottaja voi 

• päivittää yhteystietonsa (ehdotus muutoksesta ohjautuu vastuuhenkilölle) 
• valita millaisia markkinointiviestejä haluaa vastaanottaa tai kieltäytyä 

markkinointiviestinnästä (huom. sähköisen viestinnän tietosuojalaki) 
• tehdä valintoja erilaisten vaihtoehtojen välillä (esim. osallistun tilaisuuteen A) 
• ilmoittautua erilaisiin tapahtumiin ja halutessaan pyytää kollegaa mukaan 
• ladata julkaistuja dokumentteja 
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3. Prosessi lyhyesti kokonaiskuvan hahmottamiseksi - Pikaohje 

3.1 Sähköpostipohja 

Luo sähköpostipohja tai käytä jonkun luomaa pohjaa.  
HUOM! Kun luot pohjan, käytä aina Vineyardin valmiita malleja aihioina. Poista turhat 
kappaleet, vaihda kuvat, nappien tekstit, väritys organisaation mukaiseksi, jne. Muista 
tallentaa. 
Huomaa, että pohja mudostuu elementeistä, jossa määrätään kaikki viestin 
muokkausmahdollisuudet. Esim. jos pohjassa on poistettu kappaleen fonttityypin 
vaihtomahdollisuus, sitä ei viestissä pysty vaihtamaan jne... 

 

3.2 Kohderyhmän valinta 

Valitse Vineyardissa kohderyhmä, jolle viestin lähetät. Kokoelma, kohderyhmä, henkilölista 
tms. 

Klikkaa kohderyhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse ”Sähköpostivelho” 

 
 

 

3.3 Pohjan valinta ja sähköpostivelho 

Siirry velhon sivuilla ”Takaisin” ja ”Seuraava” –painikkeilla. Voit myös tallentaa viestin 
tietokantaan ja jatkaa myöhemmin sen työstämistä ”Tallenna” painikkeella. 

Valitse haluamasi pohja, joko aikaisemmin tallennettu tai uusi sähköposti. Seuraa velhon 
ohjeita ja täytä viestin lähettäjä-, lähde- ja otsikkotiedot. 
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3.4 Viestin luonti 

Muokkaa viesti haluamaksesi. Vaihda kuvia, kirjoita tekstit, poista elementtejä näkyvistä, 
jne... 

 

3.5 Testaa miltä viesti näyttää – pakollinen 

Klikkaa ”Testaa” ja käy katsomassa omassa sähköpoistissasi, miltä viesti näyttää. Kuittaa 
viesti. 
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3.6 Lähetä viesti 

Lähetä viesti heti tai anna päivämäärä ja kellonaika, jolloin haluat Vineyardin viestin 
lähettävän. 

 

Kuittaa lähetys ja poistu velhosta. 

Tästä eteenpäin voit seurata viestisi vaikutusta kohderyhmään, Vineyardin markkinoinnin 
työkaluilla.  
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4. Uuden sähköpostipohjan luonti – ”Sähköpostipohjat” 

Kun teet uutta pohjaa, käytä aina hyväksesi olemassa olevia malleja. Voit toki aloittaa 
tyhjältä pöydältä, jos olet tuttu html –kielen kanssa. Pohjan ideana on, että html-
ohjelmointia taitamatonkin osaa ”helposti” luoda pohjan, joka on organisaation graafisen 
ilmeen mukainen. 

Pohja koostuu erilaisista kappaleista, joissa on erilaisia elementtejä. Pohjan tekijä 
määrittelee kuinka viestiä voidaan muokata, minkätyyppiset kappaleet ovat oletuksena 
näkyvissä, mitä elementtejä voidaan piilottaa, minkälaisia linkkejä voidaan lisätä jne. 
Sähköpostipohjan tekijä siis määrittelee minkälaisia viestejä voidaan lähettää ja 
minkälaisella ulkoasulla. Alla luodaan pohja, jossa käytetään yleisimpiä 
muokkausominaisuuksia. 

Toiminnon käyttö edellyttää, että sinulla on käytössäsi ”Markkinointi” –roolin oikeudet.  

4.1 Sanastoa 

Sähköpostipohja = pohja, joka muokataan yrityksen graafisten ohjeiden mukaan 

Viestipohja = pohja, jota käytetään viestin sisällön luontiin ja lähetykseen Vineyardin 
sähköpostivelholla. 

Sähköpostivelho = työkalu, jolla viestin sisältö luodaan ja lähetetään 

4.2 Uusi viestipohja 

 

- Valitse ”Create New...” 

Voit valita useasta värimaailman vaihtoehdosta haluamasi pohjan muokattavaksi. Kaikkien 
pohjien värit voidaa muuttaa kunkin organisaation graafisen ohjeistuksen mukaisiksi. 
Mallit: 
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- Valitse pohja, kirjoittamalla “Give Name” viestin nimi ja klikkaa ”Create”. 

4.3 Navigointi pohjan elementeissä ja työkalujen käyttölogiikka 

Klikkaa pohjan elementtiä. Kyseinen elementti ympäröidään valintamerkinnöillä ja 
kuvaruudun alareunassa näytetään kappaleen html –koodit. Klikkaa elementin html –
koodia tai klikkaa hiiren ykköpainikkeella - elementti näytetään valittuna. 
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Valitse tämän jälkeen työkalupalkeista haluttu toiminto. Kaikkien työkalujen toiminta on 
kuvattu kohdassa ”Työkalupalkin komennot”.  
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Lisätessäsi linkkejä, kuvia tai määrittäessäsi asetuksia, avataan dialogi-ikkuna, johon 
määritykset annetaan.  

- linkkien osoite (URL), tekstit, jotka näkyvät linkkien päällä (Title tms.), miten linkki 
avataan (Target) 

- valitse värit kartasta tai anna ne rgp- tai hex-värikoodeina. 
- määrittele kuvien koon käsittely 

o Constrain proportions –valinta pitää kuvan suhteet oikeina 

4.4 Logon/kuvan lisääminen / vaihtaminen 

 

 
- Valitse logo (Zada) klikkaamalla sitä 
- Klikkaa “Insert/edit image” –ikonia 
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- Klikkaa “Kamera” –ikonia ja hae haluamasi kuva tietokoneelta 

o Constrain proportions –valinta pitää kuvan mittasuhteet oikeina 
- Hyväksy OK 
- Advanced = lisämäärityksiä liittyen kuvan reunoihin tms. 

 
- voit suurentaa/pienentää kuvaa - ota kuvaelementin nurkasta kiinni ja vedä 

4.5 Kappaleiden muokkaus 

Kun osoitat kappaletta sen oikeaan yläkulmaan ilmestyy työkalut, joilla on helppo muokata 
asetuksia, monistaa, siirtää ylös- ja alaspäin sekä poistaa. 

 

4.5.1 Asetusten muokkaus 

Asetuksilla muutetaan kappaleen uloin ja sisin taustaväri sekä määritellään onko kappale 
oletuksena näkyvissä viestipohjassa. Värityksessä käytetään joko yleisiä värikoodeja tai 
valinnan voi tehdä värikartasta. 

 
 

 

 

 

Valitse kappale, klikkaa 
“Asetukset” painiketta 
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- Kirjoita uloimman ja sisimmän taustan värit koodeilla tai käytä karttaa ja paina 

”choose”. 
- hyväksy tekemäsi muutokset ”OK” 

4.5.2 Poistaminen  

Osoita kappaletta ja klikkaa ruksia oikeassa yläkulmassa. Kappale poistetaan pohjasta. 

4.5.3 Kappaleen monistus 

Osoita kappaletta ja klikkaa ”Monista” –painiketta – kappale monistuu. 

4.5.4 Kappaleen siirto pohjassa 

Osoita kappaletta ja klikkaa nuolta ylös- tai alaspäin. Kappale siirtyy vastaavasti. 

4.6 Logon/kuvan lisääminen / vaihtaminen 

 

Valitse näytetäänkö 
kappale oletuksena 
viestipohjassa. 

Värikoodit / kartta 
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- Valitse logo (Zada) klikkaamalla sitä 
- Klikkaa “Insert/edit image” –ikonia 

 
- Klikkaa “Kamera” –ikonia ja hae haluamasi kuva tietokoneelta 

o Constrain proportions –valinta pitää kuvan mittasuhteet oikeina 
- Hyväksy OK 
- Advanced = lisämäärityksiä liittyen kuvan reunoihin tms. 

 
- voit suurentaa/pienentää kuvaa - ota kuvaelementin nurkasta kiinni ja vedä 

 

4.7 Elementin poistaminen pohjasta 

 
- Valitse elementti ja paina “Delete” –näppäintä 
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4.8 Automaattitoimintojen lisäys - ”Vineyard Blocks”  

Kyseessä on automaattinen toiminto, jonka avulla voit asettaa linkkejä. Vastaanottaja 
klikkaa linkkiä ja saa näin haluamansa toiminnon käyttöön.  

- vastaanottaja voi lukea viestin selaimessa 
- vastaanottaja voi poistua postituslistalta (poistetaan myös Vintagen kokoelmasta) 
- vastaanottaja voi suositella kirjettä ystävälle (Vintageen luodaan uusi henkilö, jolle 

viesti toimitetaan) 
- viestin tekijä merkitsee osoitelähteen viestiin 

 

Linkeissä on valmiit suomenkieliset käännökset. Tekstit voi muokata halutuiksi (HUOM! 
tällöin Vineyard kielikäännökset muille kielille ei toimi). 

 

 
 

- esimerkki: Oletustekstin muutos, ennen  

 

 

- valitse teksti, klikkaa Insert/Edit Link toisesta työkalupalkista 
- muokkaa ”Text to display” haluamaksesi 
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- teksti, muutoksen jälkeen 

4.9 Muokkausvaihtoehtojen määrittäminen 

Viestipohjan muokkaus voidaan tehokkaasti estää tai sallia. Valitse kappale tai elementti ja 
määrittele muokkausoikeudet toimintovalikon vaihtoehdoista. 

 

 
- valittu kuva on piilotettavissa  

 
- valittua kappaletta ei voi muokata eikä piilottaa. 
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- kyseisen kappaleen tekstielementtiin voi vain kirjoittaa 

 
- kyseisen kappaleen napin voi piilottaa ja teksti on vain kirjoitettavissa 

 
- kyseisen kappaleen tekstin fonttia ei voi muuttaa, muuten muokattavissa. 

  



Vineyard International Oy   OHJE     19(35) 

Sähköinen viestintä 

Tuula Herala      6.5.2015 

Vineyard International Oy • Itsehallintokuja 6 • 02600 ESPOO 
Puh 010 320 5060 • Fax 010 320 5061 • www.vineyard.fi 

 

4.10 Elementin piilotusmahdollisuus viestissä 

Viestipohjaa tehdessäsi merkitse kappaleen elementit piilotettaviksi tai estä se. Tällöin 
viestissä elementtiä voidaan käsitellä ko. määrityksen mukaisesti. 

 
- valitse elementti ja klikkaa “Hideable” –toiminto päälle tai pois 

Esimerkissa ”Read More” –painike on merkitty piilotettavaksi = voidaan poistaa 
näkyvistä, varsinaista viestiä luotaessa. 

4.11 Kutsun lisääminen (rekisteröidy tapahtumaan) 

Vineyardin kutsukirjeellä on helppo kutsua ja seurata Vineyardissa ”livenä” tilaisuuteen 
ilmoittautuneita henkilöitä.  

 

 
kyseisen kappaleen määritykset  

- näytetään oletuksena pohjassa  
- tekstityyppi on Trebuchet MS 
- ei muokattavissa 
- tilaisuuden päivä näkyvissä – ei voi piilottaa 
- rekisteröidy nyt –nappia ei voi piilottaa 
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- linkkitekstien muuttaminen – valitse teksti ja linkin muokkaustyökalu 

o Invite Friend = Kutsun kolleegan 
- muuta teksti ja paina OK 

4.12 Linkin lisääminen  

 
- valitse esim. kuva -> Facebook valittu 
- klikkaa toisen työkalupalkin “Lisää linkki” –ikonia 

 
- URL: kirjoita URL-osoite 
- Title: kirjoita ohjeteksti mikä näytetään vietäessä hiiri ikonin päälle 
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- Target: valitse miten sivu avataan  
- tallenna painamalla OK 

4.13 pohjan tallentaminen 

Paina ”Tallenna” –ikonia aina määrävälein, etteivät muokkaksesi mene jostain syystä 
hukkaan. 

 
 

4.14 Poistu muokkaustilasta 

- Klikkaa ”Cancel” –painiketta työkalupalkista  – palaat etusivulle 

4.15 Millaiselta viestipohja näyttää Sähköpostivelhossa? 

Voit välillä käydä tarkistamassa minkälaiselta viestipohja näyttää Sähköpostivelhossa. 
Pohja on heti muokkaksen jälkeen valitavissa Vineyardissa. 
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4.16 Työkalupalkin komennot 
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Toinen työkalupalkki 

 
Tallennus Tallentaa pohjan 

 
Peruuta Palaa päävalikkoon 

 
Etsi ja korvaa Jos haluat etsiä tekstiä (ja korvata sen tarvittaessa 

toisella tekstilla) 

 Näyttää lähdekoodin Muokkaa HTML -lähdekoodoa 

 
Kumoa/Tee uudelleen  

 

 

Napsauta lisätäksesi ja määritelläksesi taulukon. 

 

 
Tyhjennä muotoilu Poistaa valitun tekstin muotoilun 

 
Ei vaihtoa 

 

Poistaa vaihdon 

 Näytä tekstilohkot Näyttää katkoviivoin rajattuina tekstilohkot sekä niiden 
lajit. 

 Vaakaviiva Lisää vaakaviivan kursorin kohdalle. 

 

 

Luettelomerkkilista 

Tästä voit lisätä luettelomerkittyjä. 

 

 

Numeroitu luettelo 

Tästä voit lisätä numeroituja luetteloita. 
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Lisää linkki Napsauttamalla tätä voit lisätä linkin. 

 
Poista linkki Poista linkki klikkaamalla tätä. 

 
Lisää/Muokkaa kuva 
(a): 

Klikkaa tästä kun haluat lisätä kuvan (esim. logo) tai 
muokata sitä. 

 
Ohjevalikko Avaa ohjeen 

Kolmas työkalupalkki 

 

 

Viestipohjan uloimman ja sisimmän taustan värin 
valinta. 

 
 Napsauttamalla tätä voit lisätä Vineyardin mallipohjan 

elementtejä 

- Message title = sähköpostin otsikko 
- viestin lukemisen ohjaus webbisivuille 
- Osoitelähde 
- Sähköpostin tilauksen peruutus 
- Kutsu ystävä 

Automaattisia linkkejä vastaanottajan 
valittavaksi (linkkien tekstit voidaan muokata 
halutuiksi) 
 

 

 

 

Voit määritellä miten kappaletta voi viestissä muokata. 

- No Editor = ei muokattavissa 
- Min Editor = vain tekstin kirjoitus 
- Full Editor = muokattavissa 
- NoFont = tekstityyppiä ei voi vaihtaa, muuten 

muokattavissa 

 
Piilotettava/näkyvä Valittuna = viestiä luotaessa elementin voi piilottaa. 
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5. Uutiskirjeen luonti ja lähetys – ”Sähköpostivelho” 

Haluat lähettää asiakkaillesi esimerksi kuukausittaisen uutiskirjeen, jolle olet luonut 
yrityksesi ilmeen mukaisen pohjan. 

Voit luoda viestin valmiiksi, tallentaa sen ja lähettää, kun se on ajankohtaista. 

5.1 Sähköpostivelhon käynnistys, kohderyhmän valinta ja suodatukset 

Voi lähettää sähköpostia henkilöille, joille Vineyardiin on tallennettu sähköpostiosoite. 

- valitse/maalaa kohderyhmä, kokoelman sisältö, henkilöjoukko tms.  

 
- käynnistä sähköpostivelho kohderyhmän päällä hiiren kakkospainikkeelle 
- valitse ”Sähköpostivelho” 
- paina ”Seuraava” -painiketta, kun velho käynnistyy 

 

Voit tarkistaa viestisi vastaanottavien henkilöiden lukumäärän ja varmistaa, että 
Sähköpostivelho ei lähetä sähköposteja tai tekstiviestejä niihin osoitteisiin ja numeroihin, 
jotka ovat virheellisiä.  

 

Napsauttaessasi hiirellä Laske-painiketta, Sähköpostivelho näyttää: 

- kohderyhmän henkilöiden lukumäärän 
- kokoelmasta pois suodatettujen henkilöiden lukumäärän (kieltolista)  
- niiden henkilöiden lukumäärän, joiden tiedoissa on virheellinen sähköpostiosoite tai 

puhelinnumero  
- ”Yhteensä henkilöitä” luku kertoo kuinka monta henkilöä saa viestisi. 

Voit valita halutessasi seuraavat vaihtoehdot: “Käytä suodatusta” ja ”Tarkista 
sähköpostiosoitteet”. 
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- Jos valitsit Käytä suodatusta, käyttää Sähköpostivelho valittua 
postinsuodatuskokoelmaa ja poistaa kaikki sen jäsenet kohderyhmästä. 
Napsauta hiirellä Suodatettu-linkkiä nähdäksesi kaikki poistetut henkilöt 
taulukkonäkymässä. 

- Jos valitsit Tarkista sähköpostiosoitteet, varmistaa velho sähköpostien toimivuuden. 
Se hylkää esimerkiksi sellaiset osoitteet, joissa ei ole käyttäjätunnusta, at-merkkiä (@), 
pistettä tai domain- tai aluetunnusta. 
Napsauta hiirellä Virheelliset sähköpostiosoitteet–linkkiä avataksesi kaikki poistetut 
henkilöt taulukkonäkymässä. 

Napsauta hiirellä Seuraava siirtyäksesi seuraavalla sivulle, jossa voit valita haluamasi 
sähköpostiviestipohjan. 

5.2 Viestipohjan valinta 

- Omat lähetetyt sähköpostiviestit – näytetään käyttäjän viimeksi lähettämät sähköpostit.  
- Tallennetut sähköpostit – näytetää kaikki tietokantaan tallennetut sähköpostit 
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- Uusi sähköposti – näyttää sähköpostipohjat esikatselussa 

 

- valitse “Uusi sähköposti” ja haluamasi pohja, klikkaa “Seuraava” 



Vineyard International Oy   OHJE     28(35) 

Sähköinen viestintä 

Tuula Herala      6.5.2015 

Vineyard International Oy • Itsehallintokuja 6 • 02600 ESPOO 
Puh 010 320 5060 • Fax 010 320 5061 • www.vineyard.fi 

 

5.3 Viestin osoitetietojen täyttäminen 

 
- Täydennä lähettäjän nimi, sähköpostiosoite ja vastaus-osoite, kirjoita viestin otsikko ja 

osoitelähde ja paina “Seuraava” 
- Valitse ”Lisäominaisuudet” , jos haluat lisätä liitteitä (lisätään tietokoneesi levyltä) tai 

muokata tekstimuotoista esitystä 
- Klikkaa ”Tallenna”, jos halutat tässä vaiheessa tallentaa tekemäsi määritykset 
- ”Sisäinen nimi” = helpottaa tilastojen käsittelyä, kun lähetät samaa viestiä usealle eri 

kohderyhmälle. Kirjoita kohderyhmän nimi, asiakkaat, prospektit... 

5.4 Viestin luonti ja muokkaus 

Viestipohja avautuu muokattavaksesi. Näkyvissä on vain ne kappaleet, jotka ovat ”merkitty 
näkyviksi”.  

 
- Klikkaa kappaletta tai kappaleen elementtiä ja muokkaa.Vaihtoehdot näytetään 

sähköpostivelhon alalaidassa. 

uuden samanlaisen 
kappaleiden lisäys 

valitun elementin 
piilottaminen/näyttäminen 

 

kappaleen siirto ylös-/alaspäin 

kappaleen poistaminen 
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5.4.1 Kuvan vaihtaminen 

 
- klikkaa kuvaa – kuvaruudun alareunassa näytetään muokkausvaihtoehdot, jotka on 

pohjassa tälle kappaleelle määritelty 

 
- Linkki: 

o Dokumentti = linkitä Vineyard –dokumentti (Julkiset asiakirjat extranetissa) 
o Kyselylomake = kyselylomake, joka täytetään itsepalvelusivustolla ja tulokset 

kootaan Vineyardiin (Asiakastyytyväisyyskysely, koulutuspalaute...) 
 Vineyard -aktiivinen kysely  

o Rekisteröidy tapahtumaan = ilmoittautumislinkki, jolla osallistujat kootaan 
Vineyardiin 

o Ei nyt tapahtumalle = eivät osallistu -> tieto kootaan Vineyardiin 
o Kutsu ystävä tapahtumalle = ystävälle lähtee kutsu ja ilmoittautumislinkki  

 ystävä, puhelinnumero ja sähköpostiosoite tallennetaan Vineyardiin 
- Teksti = teksti, joka näytetään hiirella osoitettaessa 
- Lähde = klikkaa + -merkkiä -> hae uusi kuva tietokoneeltasi 
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- Uusi kuva 

5.4.2 Linkin lisäys painikkeeseen tai kuvaan 

Sähköpostivelholla voi nyt automaattisesti luoda seurattavia linkkejä jos kohdesivu tukee 
seuraamista. 

 
- Valitse painikkeen teksti tai kuva 
- Jos se on muokattava, työkaluvalikot näytetään  
- Valitse lisää linkki -työkalu 

o HUOM! älä poista painikkeesta kaikkea tekstiä -> sitä ei saa takaisin   
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- Valitse linkkityyppi ja kirjoita linkin osoite 

5.4.3 Viestin tallennus 

Viestit tallentuvatVineyardin tietokantaan ja ovat sieltä käyttäjien käytettävissä. 

Paina Sähköpostivelhon ”Tallenna” –painiketta 

 

- kirjoita Sähköpostin nimi ja paina ”Tallenna” –painiketta 
- voit poistaa, nimetä uudelleen tai tehdä omille sähköposteillesi oman kansion 

5.4.4 Rekisteröidy tapahtumaan -linkin asetus 

Rekisteröidy tapahtumaan –linkki edellyttää, että olet luonut tulevaisuuteen tapahtuman, 
joka on linkitetty ”Tapahtumat kutsuille” –työkaluun.  
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- klikkaa “Ilmoittaudun” –painiketta 
- valitse alareunasta linkki “Rekisteröidy tapahtumaan”  ja näytä tapahtumat 

 
- valitse tapahtuma ja klikkaa ”Lisää” –painiketta 

 
- muokkaa kalenterielementin päivämäärä vastaamaan tilaisuuden päivämäärää tai 

poista se näkyvistä. 

näytä tapahtumat 
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5.5 Viestin testaaminen 

Kun olet muokannut viestin haluamaksesi ja tallentanut seuraavaa käyttöä varten, siirry 
”Seuraava” painikkeella velhossa eteenpäin. 

 

Jokainen lähetettävä 
sähköposti on ensin testattava. 
Klikkaa testaa ja käy 
tarkistamassa omassa 
sähköpostilaatikossasi miltä 
viesti näyttää. 

Testaa, miten viestisi 
arvioidaan menevän 
perille. Mailtester 
www-sivusto antaa 
arvioin.  

voit palata takaisin  
muokkaamaan viestiä tai 
peruuttaa viestin. 
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- käy sähköpoistissasi tarkistamassa, miltä viesti näyttää 
- jos viesti on mielestäsi hyvä, hyväksy ”OK” –painikkeella, muutoin ”Cancel” 

 
- Hyväksynnän jälkeen voit lähettää viestin heti tai ajastaa lähetyksen haluamasi 

hetkeen. 
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5.6 Viestin lähetys 

Klikkaa ”Lähetä” tai käytä ajastusta antamalla päivämäärä ja kellonaika, jolloin haluat 
Vineyardin hoitavan sen puolestasi. 

  
 
Lähetetyistä viesteistä tulee aina ilmoitus eikä prosessia voi keskeyttää.Kuittaa lähetys 
OK –painikkeella ja sulje sähköpostivelho ”Lopeta” –painikkeella. 
 
Muista, että asiakaspalvelumme auttaa aina. 
 
Onnistuneita kampanjoita! 


