
Rozesílač e-mailů pro malé i velké

Vyzkoušejte službu na 14 dní 
a pošlete až 10 000 e-mailů zdarma
 � jednoduchý editor na tvorbu e-mailů v češtině (s 

podporou HTML)

 � snadný import kontaktů přes csv soubor (Excel)

 � možnost plánovat rozesílku na týdny dopředu díky 

odloženému odeslání

 � bez závazku, bez paušální platby - platíte pouze při 

odeslání více jak 300 e-mailů 

 � neomezený počet příjemců

 � neomezený počet domén na jednom účtu
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Od 1 do 300 ks 
odeslaných e-mailů

0 Kč 
měsíčně

Od 301 do 100 000 ks 
odeslaných e-mailů

300 Kč
měsíčně

Za každých dalších 
započatých 100 000 ks 
e-mailů

200 Kč
měsíčně

Dodatečné služby

Samostatný server pro 
notifi kační (stavové) 
e-maily 

100 Kč
měsíčně

Vlastní rozsah IP adres
300 Kč / IP

měsíčně

Statistiky doručených 
e-mailů ZDARMA

Ceník služeb

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Stable.cz s.r.o., Skelná 2091/29, 466 02 Jablonec n. N.
E-mail: info@stable.cz, Tel.: 480 020 191
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Restaurace
500 zákazníků, denní jídelní 

lístek rozesílá 5x týdně + 
1x týdně pozvánka na týdenní 

kulturní akci

12 000 e-mailů/měsíc
300 KčPříklad  1.

www.stable.cz/e-mailing



Webové rozhraní
 � statistiky míry otevření (open rate) a odhlášení
 � statistiky doručitelnosti (odeslané, doručené, 

ve frontě, nedoručené e-maily)

 � přesný popis chyby u nedoručeného e-mailu 

(+ možnost exportu csv)

 � rozdělení kontaktů do přehledných skupin

 � možnost používat oslovení (pane Nováku, 

paní Nováková atd.)

 � jednoduchá rozesílka přes web bez nutnosti 

používat klienta pro SMTP protokol

 � možnost vložit link pro automatické 
odhlášení (unsubscribe link)

 � možnost vkládat připravený e-mail přes HTML

Zabezpečení
 � správa a kontrola DKIM a SPF přímo 

v administraci pro více domén
 � jednotný SPF záznam 

pro všechny naše servery

 � možnost použít STARTTLS na portu 587

Api
 � JSON REST API pro správu kontaktů a 

kampaní (založení, seznam), práci s DKIM atd.

 � možnost propojení přímo s vaším webem

Rozesílání e-mailů

 � automatické zpomalení rozesílky 

pro dodržení SPAM pravidel Seznam.cz 

a Gmail.com

 � možnost odeslat testovací e-mail před 

samotnou rozesílkou

 � velikost přílohy až 2MB

 � notifi kační/stavové e-maily (objednávky, 

registrace atd.) jsou odděleny od hromadných 

e-mailů, aby nebyly zdržovány hromadnými 

e-maily (příplatková služba)

 � přesný čas doručení e-mailu 

do schránky příjemce

 � sdílený server - více než 15 IP adres 

v několika rozsazích

 � možnost přikoupení vlastního rozsahu IP 

adres (nižší riziko black list záznamu)

 � možnost napojení na vlastní SW, WordPress, 
Joomla, SendMails a další

 � výkon serveru 40 000 e-mailů za hodinu
 � rozeslání pomocí SMTP protokolu - vše 

pošlete najednou a Klerk se postará o zbytek

 � automatické opakované odesílání e-mailu 

při prvním neúspěšném pokusu

 � neověření odesílatelé rozesílají 

přes omezený rozsah IP adres, 

aby neohrozili ověřené zákazníky

 � specifi cký rate limiting pro minimalizaci 

SPAM score

 � automatické hlídání black listů

Stable.cz s.r.o., Skelná 2091/29, 466 02 Jablonec n. N.
E-mail: info@stable.cz, Tel.: 480 020 191

Technické informace pro pokročilé uživatele

www.stable.cz/e-mailing

E-shop Knihy
150 000 zákazníků, 

4x měsíčně nabídka knih, 
potvrzování objednávek a 

registrací notifi kačními e-maily

600 000 e-mailů/měsíc
1 400 Kč

Příklad  2.

Ceny jsou uvedeny bez DPH


