
 

 

Tips för en lyckad aktivitet 

Ni har bokat barnfotografering med oss. Vi hoppas och tror att dagarna kommer bli en succé till gagn 

för oss båda. Dock, ett event med fotografering säljer inte sig självt, utan det krävs lite enkla och 

vinnande knep för att få snurr på dagen. Vi kommer att marknadsföra från vårt håll på hemsida och 

facebook samt göra ett mailutskick på våra befintliga kunder i ert närområde.  Det hoppas vi att ni 

kan dra nytta utav då det förhoppningsvis genererar nya kunder till er butik. Också ni kan bidra med 

lite små enkla knep. Här följer därför lite tips för bra rusning till fotograferingen. Kanske hittar ni 

något på nedanstående punkter som ni kan dra nytta utav.  

- Har ni en kundklubb som ni gör mailutskick till, dra gärna med information om fotograferingen på 

utskick som görs innan fotodagarna 

- Puscha för dagen innan via era digitala säljkanaler, facebook, hemsida etc. Dela och gilla gärna vårt 

facebookevenemang när det kommer upp ca 2 veckor innan fotodagarna - 

https://www.facebook.com/studioexpress.se 

- Samkör dagen med en eller flera av era leverantörer 

- Placera affischer strategiskt. Synligt på dörren, vid kassan och andra ställen där ni vet att de syns. 

Hör av er om ni behöver fler affischer. 

- Börja marknadsföra dagen i god tid innan. 

- Sist men inte minst. Absolut viktigast av allt är att sälja in dagen muntligen innan. ”Du vet väl att vi 

har barnfotografering den…” ”Passa på att fotografera ditt barn den…”. Betona att 

”fotograferingen är kostnadsfri utan köptvång”. ”Bildkod skickas efter foto”. Förälder har” inget 

att förlora”, ”köper inte grisen i säcken” osv. Inget skickas hem till påseende, de måste aktivt 

beställa genom att skapa ett konto i vår webb-shop.  Ni kan lugnt rekommendera oss. Vi är duktiga 

på att plåta barn i alla åldrar och det är ytterst sällsynt med kunder som inte blir nöjda med sina 

bilder. Dessutom, vi har ett trevligt sätt mot både barn och vuxna. 

OBS! VIKTIGT att alla i personalen får ta del av denna information. 

Vi ser fram emot trevliga dagar hos er. 

Patrik Nilsson 

patrik.nilsson@studioexpress.se 

0722-101 202 

mailto:patrik.nilsson@studioexpress.se

