
 

 



Hoida kontakti  sotsiaalse distantsi hoidmise ajal. 

 

  

Oi kullake, ma tean, ma olen samas olukorras.  

Praegusel hetkel on stress ja ärevus kerged tulema, 

üritades vältida COVID-19 viirust ja samal ajal mõeldes 

enda ettevõtte tulevikule. 

  

Kes teist üritavad veel lastega tegelemise ja ettevõtte elus 

püsimise kõrvalt selge peaga jääda. 

 

  

Tegemist on keerulise ajaga mida keegi meist varem 

kogenud ei ole. Tea seda, et sa ei ole üksinda. Olen sinuga 

samas kraavis. 

Enamik fotosessioonidest on teadmata ajaks edasi lükatud 

või hoopiski tühistatud. 

Üks asi milles saab hetkel vaid kindel olla, see on mööduv 

nähtus. Võta seda, kui palju väljakutseid pakkuv hooaeg. 

  

Seega, kui see “hooaeg” on möödas, siis on need meie 

ettevõtted, mis hakkavad õnnelikumat elu elama. 

 Seda sellepärast, et me panustame sellesse hetkel rohkem 

aega, kui varem. Me pöörame praeguse aja enda kasuks. 
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Siin on minu nõuanded, kuidas praegusel ajal ennast 

vähem isoleerituna tunda: 

 

 

01 | LEIA ENDA KARI 

 

Sotsiaalmeedia grupid kihavad elust, seega praegu on 

parim aeg ühineda  fotograafide grupiga Facebookis. 

Fotograafid 2 

Fotograafid 2.1 

Modellid fotograafid & muud foto tegelased 

Tartu fotograafid 

 

Tänu gruppidele näed ära, et sa ei ole selles jamas ajas 

üksinda, sa saad inspiratsiooni, toetust, tagasisidet oma 

tööle. 

 

Sõbralik meeldetuletus, ära hakka gruppides vähemalt 

hetkel küll välja pakkuda, et võiks kõik koos rõõmsalt 

fotojahile minna. Võid kindel olla, et saad vaid puid alla ja 

sinu karja leidmise katse on luhtunud. 
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02 | TULE PEIDUST VÄLJA 

 

 

Väga suur osa inimestest on hetkel sunnitud kasutama 

kodukontorit, see tähendab, et nad on palju rohkem 

ekraani taga. 

Olen avastanud, et instagram LIVE elu on kihama löönud, 

miks mitte ise seda varianti kasutada? 

Variante on tohutult palju. 

Räägi, kuidas sina oma lastega kodu seinte vahel toime 

tuled, näita behind the scene,näita enda tööpinda, õpeta 

näiteks mobiili Lightroomi või Photoshopi kasutama.  

Kui sulle ei meeldi videos teiste ees olla, siis soovitaksin 

samu  asju , jaga oma sotsiaalmeedias midagi huvitavat, 

naljakat, harivat. 

 Võimalused on piiramatud, lihtsalt tee midagi ja ära 

haletse ennast.  
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03 | SOTSIALISEERU SOTSIAALMEEDIAS 

 

Eeldan, et sa isegi veedad rohkem aega ekraani taga, kui sa 

ei ela just oma majas, kus saab niisama palju ringi liikuda 

ja nokitseda. Mina olen oma pisikeses korteris, teen oma 

kohustuslikud 1o 000-15 000 sammu õues ära, aga 

enamuse ajast veedan siiski aega ekraani taga. 

 

 Veeda aega sotsiaalmeedias, pane like oma klientide 

fotodele, kaas fotograafide pildile, kommenteeri, kirjuta 

neile privaat sõnumina ja uuri kuidas nad vastu peavad. 

Alati leidub midagi millega suhestuda, äkki on neil hoopis 

sulle mingit head nippi jagada.  

Ma teen seda üsna tihti, sest minu eesmärk on püsivama 

kliendisuhte loomine, mitte see, et annad toote üle ja tsau 

pakaa. 

Samas, üks nõuanne mul on. 

 Juhul, kui sa tunned, et selline käitumisviis sind ei kõneta, 

ära hakka üldse pushima. Ma olen loomu poolest 

sotsialiseeruv inimene ja naudin suhtlemist. Sunnitud 

suhtlemine on aga sama hull, kui ülepakutud viisakus ja 

rõõmsameelsus ettekandjalt. Lihtsalt awkward. 
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04 | VÕTA ÜHENDUST KOHALIKU ETTEVÕTTEGA 

 

Oluline on kontakti hoida oma klientidega, sõpradega. 

Sama kehtib ka kohaliku ettevõtte kohta. Enamikel meist 

on väikeettevõtjast sõbrad või tõsiselt sümpaatsed väiksed 

kohad, kus meile meeldib käia. Ka neil on rasked ajad. 

Kirjuta neile, uuri kuidas te üksteisele abiks saaksite olla. 

Äkki saate koostöö raames teha virtuaal sündmuse ja 

korraldada fundraiseri? 

Või korralda koostöös ilutegijatega ahhetama panev loos. 

See aitab sul pildis püsida, lisaks saavad kõik hiljem 

endale portfoolio täiendamise materjali. 

 

Aga, kui selline variant ei kõneta, siis piisab puhtalt sellest, 

kui sa jagad oma sõbra eripakkumisi, laigid tema pilte, 

kommenteerid. Lihtsalt toeta oma sõpra! 

 

 

 

05 | BLOGI  

 

Ma olen alati öelnud, et kahjuks ei ole mulle antud enda 

kalli professorist isa kirjutamisoskust, kes kirjutaks nagu 

vähese vaevaga raamat raamatu järel ja siis olen mina - 

potato head. Võta näpust, ma surun oma hirmu maha ja 

ikkagi kirjutan. 
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 Praegune aeg on kõige ideaalsem aeg blogimiseks. 

Öeldakse, et google business esilehele jõudmiseks tuleks 

kirjutada ca 4-6 postitust nädalas. (Jeerum, sinna ma 

omadega ei jõua)  

Tee brainstormi ja mõtle, millised oleksid need teemad, 

mis sinu klienti huvitaks. 

Elame nutiajastul. Mul on tihtipeale juhtunud just nii, et 

enne magamaminekut tulevad need kõige paremad ideed. 

Ilmselgelt ei viitsi ma neid üles kirjutada ja mõtlen, küll 

hommikul teen. Ülla ülla, hommikuks on suurepärased 

ideed ununenud. 

Tehke hoopis nii, et te salvestate oma jutu mobiilile.  

Mis eriti äge, laadige alla app ja teie audio tehakse ümber 

tekstiks. 

Üks variant on app Diktofon. 
Kui sa tunned end inglise keeles mugavamalt, siis mine 

uuri rev.com 
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https://play.google.com/store/apps/details?id=kaljurand_at_gmail_dot_com.diktofon&feature=search_result
https://www.rev.com/


 

 

06 | OTSI ABI 

 

Peame püsima kodus ja sotsiaalset distantsi õppima. 

Hetkel on ideaalne aeg enese harimisse panustada. Seega 

selle asemele, et enda päevi veeta Netflixis ja arvutimänge 

mängides, miks mitte panna fookus enda ettevõtte 

arendamisele ja kasvatamisele? 

Isegi siis, kui on on reaalselt vaba aega ainult üks tund 

päevas, juba selle ajaga saab teha suuremat edulugu, kui 

mitte midagi tehes. Mine surfa netiavarustes ja  hari 

ennast, enamik online koolitusi on vaid paari tunnised! 

 

Juhul, kui sinu sooviks on suhelda “päris” inimesega, siis 

on mul pakkuda erinevaid coaching programme. 

Miks mitte suhelda minuga korra kuus, nädalas? 

 Võid võtta ka sõbrannad punti ja teeme mõnusa grupi 

video chati, jagame muljeid, muresid, ideid, saame 

inspiratsiooni. 

https://susanmust.com/fotograafiacoaching/ 
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KULUDE VÄHENDAMINE 

Kasvatedes tulu 

 

 

Ma olen sellest rääkinud ka varem, sinu kodulehekülg on 

sinu ettevõtte nägu.  

( juhul, kui sul üldse see on, sama võib öelda ka sinu FB 

lehekülje kohta) 

Kui Sa oled millegi otsingul, sa googeldad seda. Kui nüüd 

klient leiab sinu lehekülje, kas seal on olemas kõik vajalik 

või on seal ka tähtsusetud materjali? 

Praegu on parim aeg anda enda kodukale uuem välimus. 

Kas sul on sinna jäänud albumeid, mis sinu tegevust ei 

esinda? 

Juhul, kui oled portreefotograaf, siis korista heaga need 

ööklubis tehtud peoseeria nende kaustade vahelt ära. 

Jäta alles vaid see materjal, millega ennast müüa soovid. 

Presenteeri enda parimaid palasid, jaga galeriid, et 

tõmmata ligi enda ideaalkliente. 

 

 

                                                     9   |   www.susanmust.com 



Kas sinu ametiportree on aastaid vana, et klient ei tunneks 

sind enam päriselus ära? 

Tead, nüüd on sul see aeg, et krabada see statiiv, 

kaugjuhitav pult ja teha uued pildid! 

Või pane enda laps tööle, las õpib tööd tegema. 

Sõbralik nõuanne, seksikas selfie ei ole kindlasti koht 

ettevõtte kodulehekülje tarbeks. 

Lisaks, kui sa laed juba üles uue pildi endast, täienda ära 

“about me” lehekülg. 

Palun ära hakka kopeerima kellegi teise lugu ja ära kirjuta 

sinna lihtsalt “ helllooo this is meee” 

Lisaks sõbralik nõuanne, ära kirjuta sinna enda elulugu, 

piisab mõnest lausest, mis sulle meeldib, kes sa oled ja 

mida sa kliendile pakud. 
Sorry, aga enamikku ei koti see, kui räägid pikalt, kellega 

koostööd oled teinud ja kui tore sul nendega oli, lisaks veel 

see, kui räägid üksikasjalikult, mis uued objektiivid sul siis 

on. Mõtle peaga, eeldan, et enamik sinu kliente on ikkagi 

tavainimesed, mitte kaas fotograafid. See on nende jaoks, 

kui hiina keel. 

Ole sina ise ja sa püüad enda ideaalkliendid kinni vähese 

ajaga. 
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VAATA ÜLE ENDA HINNAKIRJA  

                         PAKETID  

                                +  

        TUNNE ENDA NUMBREID 

 

See ei ole üldse meeldiv tegevus, vähemalt minu jaoks, aga 

väga oluline. 

Hakkasin hiljuti vaatama, mille eest ma enda ettevõtte 

kontoga maksan. 

 Mõni asi oli reaalselt selline mida ma ei ole pikka aega 

kasutanud.  

Pane “unsubscribe” , sest isegi 5 EUR kuus kokkuhoidu on 

võit. 

Lisaks on nüüd käes aeg vaadata üle enda poolt pakutav 

hinnakiri, kas see on kooskõlas sinu ajakuluga?  

Tean, et enamik fotograafid jätavad hinnakirja koostades 

selle olulise osa vahele.  

Võta nüüd enda märkmiks välja ja hakka kirjutama, kui 

palju aega kulub sul ühe sessiooni tarbeks, seda alates 

päringust kuni lõpp produkti kliendini toimetamisest. 

Ehk siis pakett koosneb- aeg mis kulus broneeringu 

tegemiseks, ettevalmistus, sessioon, fotode töötlemine, 

failide üleslaadimine, fotode kohaletoimetamine. 

                                                     11   |   www.susanmust.com 



 Kas sa jääd antud summat küsides plussi või napilt 

miinusesse?  

Kalkuleeri üle KÕIK kulud. 

 

Hetkel parim nõuanne mida ma oskan anda.  

Koosta mitte rohkem, kui 3-4 erinevat hinnat paketti. 

Hinnakiri peab olema lihtsalt loetav, kõige hulllem ongi 

see, kui kliendil läheb lugedes silme eest kirjuks. See on 

sama, kui ma üritan lennujaama Starbucksist kohvi tellida 

ja ma jään segaduses vaatama sadu võimalusi. Vahel on 

lihtsam lahkuda ja leida väiksem kohvik, kus valikud on 

piiratud ja paremad. 
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LISA. IDEID POSTITUSTE TEGEMISEKS 

 

 

✔ Leia enda jaoks motiveeriv inimene ja kopeeri tema 

tuntuim tsitaat. Kirjuta sellest, miks see sulle nii 

oluline/motiveeriv on. 

 

✔ Jaga nõuandeid edukaks vastsündinu sessiooniks. 

Nt. 5 nippi, kuidas saada parim tulemus vastsündinuga 

pildistades. 

 

✔ Tee põnev galerii modellist keda oled pildistanud samas 

kohas, aga viiest erinevast nurgast. 

 

✔ Räägi, mis on sinu lemmiktegevus, kui sa ei ole 

kaamera taga. 

 

✔ Jaga 5 nippi, kuidas peresessioon vähem stressirohkeks 

teha. 

 

✔ Jaga endast behind the scene pilte 

 

✔ 3 nõuannet, kuidas enda lapsed kaamera ette saada. 

Seda ise kodus pildistades. 
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✔ Kirjuta parimast kogemusest, mis sul sel nädalal 

juhtunud on. Tee üleskutse, et ka teised oma kogemusest 

rääkida saaksid. 

 

✔ Kui sul oleks võimalik pildistada ühte kuulsat 

perekonda, kes see oleks ja mis see sulle annaks? 

 

✔ Postita enda läbi aegade lemmik fotoseeria klientidest 

ja räägi oma kogemusest. 

 

✔ Nõuanded oma esimeseks kaamera ostuks 

 

✔ Jaga endast midagi personaalset, räägi kasvõi 

kogemusest, kui raske ja kohmetu  on olla ise kaamera ees 

või näita selle ideaalse foto telgitaguseid, et kui palju higi 

ja pisaraid selle pildi saamine tegelt nõudis. Natuke 

huumorit on alati tarvis. 

 

✔ Jaga teistega enda lemmikut kohaliku ettevõtet, mida 

nad pakuvad, miks nad on ägedad? Jaga soovitusega ka 

fotot. 

 

✔ To do list suveks 

 

✔ Räägi jaga teistega kliendisituatsioone, mis sulle väga 

selle fotosessiooni puhul meeldis. 
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✔ Dekoratsiooni ideid emadele, kes tahavad kodus lapsest 

ilusaid pilte saada. 

 

✔ Loomulikult postita lemmik kaadreid oma möödunud 

fotosessioonist. 

 

 

 

KOKKUVÕTTEKS 

 

Sisu on kuningas. Hoia enda blogi ja lehekülg 

huvitavana. Jaga kvaliteetset sisu. 

 

Hoia asja isiklikul tasemel. Räägi enda kliendiga otse, 

mitte kaudselt. Hea postitus on nagu vestlus sõbrannaga 

kellega oled kohvitamas. 

 

Tooda pidevalt sisu. Kirjuta postitusi, jaga pilte, näita 

ennast teistele, jaga teiste postitusi, mis on huvipakkuvad. 
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Ma tean, et olukord on jama ja distsipliini hoidmine veel 

raskem. Aga tuletan meelde 

 ME KÕIK OLEME SELLES KOOS! 

 

Hoidkem & toetagem üksteist. 

 

- Susan 

                                                     17   |   www.susanmust.com 


