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Como posso usar MOSAICO para evitar que as imagens da
minha campanha sejam bloqueadas?
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Usando MOSAICO, uma ferramenta exclusiva do EnvialoSimple, voce podera inserir imagens nas suas
campanhas que estarÃ£o visiveis (pixeladas) mesmo que o cliente do correio dos seus assinantes tenha
bloqueadas as imagens. Mostramos para voce como usa-la.

1
Acesse o painel do EnvialoSimple a partir deste endereco http://v2.envialosimple.com/index, com seus
dados de loguin.

2
Na tela de boas-vindas, clique na aba principal Campanhas -> Criar Campanha.

3
Acesse o editor para Modificar o conteudo da sua campanha. Arraste um bloque de imagem e
clique no lapis para edita-la, colocando a imagem que deseje mostrar. Depois edite ela clicando no
botÃ£o MOSAICO.

A sua imagem ficara automaticamente “mosaiqueada”.

A esquerda voce vera a opcÃ£o para editar seu Mosaico.
Qualidade do mosaico: permite alterar o tamanho das celas do mosaico. A maior qualidade, menor
serÃ£o as celas, recriando a imagem com maior precisÃ£o mas tambem sera maior o peso do seu
mosaico.
Alterar celas: com estas ferramentas voce podera alterar a cor de fundo das celas do mosaico e podera
junta-las ou separa-las para criar bloques maiores.
Adicionar/Editar texto: contem todas as ferramentas necessarias para que voce possa inserir ou
alterar um texto e escolher o tipo, cor, tamanho e linhamento da letra.
Desfazer / refazer alteracÃµes: a partir do momento que voce comeca a criar ou modificar um
mosaico os passos que voce tenha feito serÃ£o salvos aqui, para que possa voltar atras toda vez que
precisar.
O historico sera criado quando voce abrir o editor do mosaico e sera excluido quando voce fechar.
Leve em conta que o numero dos estados armazenados no historico e limitado, lhe permite utilizar
somente os mais recentes.
Depois clique em APLICAR MOSAICO para salvar o seu trabalho.
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Voce pode continuar com a edicÃ£o da sua campanha. O mosaico sera exibido em caso que o cliente
de correio do seu assinante decida bloquear a imagem que voce enviar.

Voce quer mais ideias? Visite nosso blog.
Veja este video tutorial para conhecer mais sobre MOSAICO.
Voce quer experimentar MOSAICO? Aproveite agora! Voce pode ganhar 1.000 envios gratis
mensais.

