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3 strategier att få fler JA vid förfrågningar 

FINNS INGEN QUICK-FIX 
 
För att dessa strategier verkligen ska funka, krävs det att du har alla 
övriga delar i ditt “flöde” rätt. Om du har en rörig prislista, ett flöde 
som bara pratar till andra fotografer eller icke konsekvent bildstil, 
kommer detta inte funka lika bra. Så se till att ha alla delar i ordning, 
så kommer detta göra STOR skillnad för dig!  

VAD INNEBÄR FRÅGAN “VAD KOSTAR DET?” 

Vi fotografer blir ofta lite stötta av frågan, för vi tycker det är självklart 
att kunden ska förstå INVESTERINGEN. Men vi glömmer alltför ofta, 
att kunden inte har en aning om hur det går till, och absolut inte har 
någon uppfattning om “vad det brukar kosta”. 

Istället för att ta frågan som något negativt, är det ett perfekt tillfälle 
att på ett ödmjukt sätt utbilda kunden, och berätta exakt varför det 
kostar, utan att på något sätt överdriva vår tid. Vissa kunder har helt 
enkelt inte råd, och då spelar det ingen roll hur lyxiga upplägg du har. 

MAILMALLAR & PERSONLIGT ANPASSAT  

Att ha färdiga mailmallar med information till dina bokningar är 
toppen för att spara tid. Se till att kombinera din färdiga mall med att 
lägga tid att skriva något personligt till varje kund. Det värsta som 
finns är att få ett trist “autosvar”, det känns som att du inte alls bryr 
dig, och då svarar kunderna oftast inte alls.  
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STRATEGI 1 - DET PERSONLIGA SVARET 

Misstaget som många gör, är att kväva kunden vid första svaret med 
ett alldeles för långt mail. Ditt första mailsvar ska vara en kort fråga till 
kunden, som hen kan svara på utan att behöva lägga mer än 1 minut.  
 
Exempel på frågor:  
 
“När har du BF?”, “Hur gamla är syskonen”, “Har ni bokat plats för er 
ceremoni?”.  

För att få in frågorna på ett naturligt sätt, brukar jag skriva att jag 
gärna skickar mer information när jag får veta mer om dem/vad de vill 
ha. Att undvika att direkt hugga kunden gör också att de känner att 
de vill boka dig mer, då de får känslan att deras svar är avgörande om 
de “får en tid” hos dig.  

TRE VIKTIGA:  
 
- Svara aldrig på förfrågningar på Facebook eller Instagram, be dem 
alltid maila dig eller skicka in via din bokningssida.  

- Använd olika färger och uppdelningar i ditt andra mail, för att göra 
det mer lättläst och tilltalande.  

- Svara under kontorstid, då vet kunden att det är då hen kan nå dig 
och du slipper oönskade kvällssamtal :-)  
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STRATEGI 2 - SKAPA EN INFOSIDA 

Ett mail med fint uppdelade stycken, i kombination med en infosida är 
det allra bästa sättet att fånga in din kund, och denna kan du skicka 
vid mailsvar 2. Det kan kännas lockande att göra en fin PDF som du 
vill skicka, men det finns många nackdelar med detta. Kunden får 
pdfen direkt, vilket gör att du inte kan uppdatera kundens version av 
informationen. Detta gör att gammal information riskeras att spridas 
till kundens vänner, och du behöver hålla koll på olika versioner. Det 
andra är att en PDF väger rätt mycket, oavsett om du komprimerar 
den. Många av våra kunder använder sina telefoner när de bokar in 
oss, och jag lovar att de inte vill ha en pdf på 50 mb i sin telefon ;-)  

Genom att skapa en bokningssida på din hemsida (med lösenord om 
du vill), kan du alltid uppdatera sidan, ändra efter säsong och se till att 
den alltid är up to date. Det är också enklare att anpassa så du vet 
exakt hur den ser ut i olika devices, och behöver inte oroa dig för att 
kunden måste ha visningsprogram för PDF installerat.  

TRE VIKTIGA:  

- Stora bilder som ger kunden en fin känsla är viktigt, gärna en 
behind the scenes film som visar hur det går till vid dina 
fotograferingar.  

- Referenser från andra kunder som trycker på “Pain 
points” (orosmoment som du tror din kund har) 
 
“Att tänka på” - en kort lista vad kunden behöver förbereda, så de 
inte känner sig överväldigade och tror de behöver ta ansvar.  
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STRATEGI 3 - SÄTT EN DEADLINE & ÅTERKOPPLA 

Många blandar in sina personliga känslor i att inte få ett svar, vilket 
gör att vi ofta drar oss från att just återkoppla. Detta är ett vanligt 
misstag som gör att många bokningar går förlorade.  

Först och främst - ha alltid en deadline på hur länge du håller en 
tillgänglig tid. Jag har alltid s.k “Call to actions” i mina mail, som 
trycker på att det är många som bokar just nu, och att jag kan hålla en 
tid tillgänglig i x antal dagar. Om en kund bara skriver vad det kostar, 
skriver jag att det finns få tider tillgängliga, och i andra mailet vid 
tidsförslag, ger jag ett konkret antal dagar jag håller deras tid, oftast 3 
dagar. Det går att göra detta på ett vänligt sätt, utan att kunden 
känner sig pressad.  

Om kunden inte hört av sig inom de dagarna, skickar jag alltid ett mail 
och återkopplar. Istället för att skriva “ville bara kolla om mailet 
kommit fram”, skriver jag “Behöver ni mer tid att fundera eller kan jag 
hjälpa er med någon fråga?”. Jag ser också till att avsluta mailet då, 
och inte låta det hänga löst om de inte svarar. Detta gör ofta att de 
hör av sig med rädsla att bli utan en tid, när det är jag som avslutar 
konversationen.  

TRE VIKTIGA:  
- Ge indikation på antal bokningar i ditt första svar, deadline i andra. 
- Lägg tid på dina svar, gör de personliga och lättsamma. Skriv hellre 

roligt än “professionellt”.  
- Skicka SMS vid ditt första svar, då svaren ibland hamnar i 

skräpposten. 
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Lycka till! 


