
Ta instrukcja pokaże krok po kroku jak: 
● Edytować utworzoną kampanię mailową: 
● Tworzyć nową kampanię krok po kroku 

 
 
 

Edycja utworzonej kampanii mailowej: 
 

1. Logujemy się do Suite Profitroom: https://suite.profitroom.com 
2. Moduł do tworzenia kampani znajduje się w Profitroom Suite > Komunikacja > 

Komunikacja masowa > Kampanie mailingowe  
3. Na liście znajdziesz przykładową kampanię stworzoną w nowym szablonie (Szkic) 

 
4. Po prawej stronie przyciski umożliwiają: podgląd, edycję, testową wysyłkę na swój 

e-mail lub usunięcie. 

 

5. Po kliknięciu przycisku  zostaniesz przeniesiony do edycji szablonu.  
 

6. Szablon zostanie wczytany i będziesz mógł go edytować poprzez najechanie 

kursorem w prawy górny róg każdego z bloczków . 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://suite.profitroom.com/


Tworzenie kampanii krok po kroku: 
 

1. Logujemy się do Suite Profitroom: https://suite.profitroom.com 
 

2. Moduł do tworzenia kampani znajduje się w Profitroom Suite > Komunikacja > 
Komunikacja masowa > Kampanie mailingowe  
 

3. Klikamy przycisk Dodaj nową kampanię 

 
 

4. Pojawia się wizard do tworzenia kampani. Uzupełniamy dane: Nazwa kampanii, 
Temat wiadomości i wybieramy Szablon: Nowy szablon domyślny 

 

5. Następnie kliknij Edytuj szablon >>  
 

6. Pojawia nam się edytor szablonu. Po prawej stronie znajduje się lista bloczków, z 
których możesz utworzyć szablon mailowy. 

https://suite.profitroom.com/


 
 

7. Klikamy bloczek Nagłówek i przeciągamy na białe pole szablonu (drag and drop) 
 

8. Przeniesiony bloczek otworzy się do edycji 

 
 

9. Uzupełniamy Logo, Tytuł, Podtytuł i klikamy Zapisz 
 

10. Następnie wybieramy jeden z dostępnych bloczków do ofert z Booking Engine Oferta 
dedykowana, Oferta lub Oferta w kolumnie i przeciągamy ją pod nagłówek. 



 
 

● Oferta dedykowana - pozwala na wyróżnienie najważniejszej oferty w 
poziomym bloczku z dużym zdjęciem, jaką chcemy wypromować w mailu.  
 

 



● Oferta - poziomy blok bez wyróżnienia. 
 

 
 
 

● Oferta w kolumnie - pozwala na parzyste zamieszczanie ofert obok siebie. 
Najlepiej zaznaczyć 2 lub 4 oferty. 

 

 



11. Po wczytaniu pojawi się okno do zaznaczenia konkretnej oferty z Booking Engine.  

 
 

12. Zaznacz ofertę lub oferty i kliknij Importuj. Oferta/y automatycznie zaimportują się ze 
zdjęciem, opisem, tytułem i ceną z Booking Engine. 

13. Aby podmienić ofertę, kliknij Zmień ofertę w prawym, górnym rogu bloczka  
 

14. Bloczki możesz rozdzielać między sobą Separatorem lub Nagłówkiem ofert. 
 

15. Na koniec szablonu dodaj bloczek Stopka oraz Społeczność. W stopce uzupełnij 
dane hotelu, a w bloczku społeczności dodaj linki do hotelowego profilu Facebooka, 
Instagrama, Tripadvisora lub innych portali społecznościowych. 



 
 

16. Utworzony szablon sprawdzisz klikając Podgląd w prawy dolny róg  

17. Jeżeli wygląd odpowiada temu, co chciałbyś wysłać, kliknij Testuj >>  
18. Aby sprawdzić, jaką wiadomość otrzyma gość na skrzynkę e-mail, wyślij testową 

kampanię np. na swój e-mail. Wpisz adres w pole Testowe adresy email 

 
 

19. Testowa kampania pojawi się w ciągu chwili w Twojej skrzynce e-mail. 

20. Następnie kliknij Wybór odbiorców >>  
 

21. Przeszedłeś na ostatni krok - wysyłki kampanii. Wybierz listy kontaktów, do których 
chcesz wysłać kampanię mailingową i kliknij Wyślij teraz. 



  
 


