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Комуникацията с клиенти е
неразделна част от твоя процес
по продажба, бранда и имиджа,
който имаш, а имейлите от своя
страна са съществена част от
тази комуникация. 
 
Добре написаният имейл и
отличната последваща
кореспонденция не само ще ти
гарантират поръчка и договор,
но и ще засилят позициите ти
като професионалист.

Имейлите шаблони могат да
улеснят работата ти и
потенциално да повишат броя на
ангажиментите ти.

Е, информацията в тази книга има за цел да ти помогне да
разработиш перфектната имейл комуникация с твоите бъдещи
клиенти. 

 
Аз съм Мариела Уилсън, 
 
Ако ти трябва нещо, свързано със стартиране и развиване на
успешен сватбен бизнес - то аз съм твоето момиче. Аз съм
дългогодишен сватбен стилист и организатор на бутикови
сватби, сватбен бизнес консултант, специалист по сватбен
маркетинг и продажби.

Остана само да се представя:
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основател на Elite Wedding School

В Elite Wedding School аз уча

предприемчиви

сватбени специалисти как да стартират

и развиват бизнеса си успешно и 

печелившо; как да оптимизират времето

си и да предоставят най-атрактивните и

конкурентоспособни услуги.

Мариела Уилсън 
www.eliteweddingschool.com



Всеки сватбен професионалист,
независимо от специалността, в
която развива бизнеса си, има
дълъг лист от задължения в
процеса на обслужване на
клиентите си. 
Едно от тези задължения е
кореспонденцията чрез имейл.

Най-често младоженците
търсят информация в Интернет.
Когато намерят сайт, който
съдържа информация, която ги
интересува, те изпращат имейл,
за да поискат пояснения.
Обикновено по този начин
започва процес по продажба на
твоята услуга или продукт.
Отговорът на такова запитване
също става чрез имейл. Това е
твоят първи имейл към
бъдещите ти клиенти и без
съмнение той е от съществено
значение дали това запитване
ще се превърне в крайна
продажба.

За това какви са правилата и
етикета, както и как се пише
бизнес имейл, можеш да
прочетеш в блога на
училището. >>> тук.. За да има
отлично въздействие, е важно
имейлът да спазва
определената конструкция - от
заглавието на имейла до самия
подпис.

Първият имейл е, така да се
каже, началото на процеса на
продажба на твоята услуга или
продукт. Нещо повече, той е
първият от поредицата имейли,
които всеки сватбен специалист
има практика да пише в
процеса си на комуникация с
клиенти. 
 
Това най-често са имейли,
които са почти стандартни, но
много хора ги пишат всеки път
от самото начало за всяко
отделно запитване.
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Това обаче може да отнеме много време от гледна точка на
няколко аспекта: трябва всеки път да измислиш какво да напишеш;
как да го структурираш; физическо време за написването и т.н.
Именно поради тези обстоятелства, един от най-разпространените
начини за оптимизация на времето и повишаване на
продуктивността е да се използва имейл шаблон. 
 
Тази електронна книга ще ти даде идея за 7 най- важни имейла,
които може да подготвиш като шаблони и да използваш поне за
няколко години напред.

Готов шаблон за имейл е предварително написан имейл,

съдържащ основна информация, която е актуална за

конкретна ситуация. Този шаблон следва да има тона и

настроението на твоя бранд. Също така трябва да

отразява стила и качеството на услугите и/или родуктите,

които предлагаш.

Добре изготвени, имейл шаблоните ще ти дадат възможност да

отговориш бързо на имейли и да предоставиш цялата необходима

информация, от която клиентите, които правит запитване, има

нужда. Това съответно ще засили интересът им към твоята услуга

или продукт. Чрез използване на шаблони ти не само ще си спестиш

време, но и ще направиш прекрасно впечатление като отличен

професионалист, който отговаря бързо и акуратно на имейли.

Това, което клиентите преценяват в самото начало е не само

какви са цените ти, но и какво е качеството на услугите или

продуктите, които предлагаш, както и твоят професионализъм.

Те могат да преценят тези неща по няколко начина: как

изглежда уебсайта ти; какво е съдържанието на информация

на профилите ти в социалните мрежи и разбира се, как

отговаряш на имейли.

КАКВО Е ГОТОВ ШАБЛОН ЗА ИМЕЙЛ?

КАК ШАБЛОНИТЕ МОГАТ ДА ТИ ПОМОГНАТ?

ЗАЩО ДА ИЗПОЛЗВАШ ГОТОВИ ШАБЛОНИ?



призив за действие

Шаблоните за имейли е желателно да бъдат написани лично
от теб, за да имат твоя стил и индивидуалност. 
 
Колкото по-искрени и демонстриращи твоя професионализъм
са те, толкова повече ще имат положително въздействие
върху решението на клиентите да изберат теб пред услугите
на твоята конкуренция.

Най- важното за всеки един от тези имейли е да има

златно правило

Какво означава това? В края на всеки имейл трябва да има ясна,
точна и конкретна информация какво ще се случи след този

имейл. Това може да бъде покана за телефонна консултация или
среща, предложение за изпращане на конкретна оферта и т.н.
Към предложенията за имейл шаблони по-долу, съм отбелязала

конкретни идеи за “призив за действие”, но разбира се, ти
трябва да се съобразиш с твоя бизнес и 

продажния процес, който имаш. 
 

Важно е да разбереш, че всяка следваща
стъпка в комуникацията с бъдещите клиенти има за цел да
завърши с успешно сключване на договор или поръчка. Ти си
човекът, който трябва да води този процес и да помага на

клиента да вземе правилното решение. Чрез “призив за
действие" ти конкретно даваш насока какво клиентът трябва
да направи като следваща стъпка, за да можеш да го заведеш до

мястото, където искаш, а именно да избере 
твоите услуги или продукт.



ПЪРВИпърви имейл

Имейл отговор при запитване за
твоите услуги или продукти

Това е най-първият имейл, който трябва да изпратиш, когато
получиш запитване за твоите услуги или продукт. С този имейл
ще започне процесът на комуникация и затова как звучи и какво

е съдържанието му е от изключителна важност.
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ЕТАП НА
ПРОДАЖБАТА

ТВОЯТА ЦЕЛВ самото начало клиентите
започват да търсят информация в
интернет и да подбират фирмите,
които се доближават до
изискванията и нуждите им. Те
имат свои собствени критерии,
които са водещи при вземането на
решение. Това може да бъдат:
най-евтините цени, най-
качествените услуги и т.н.

С първия си имейл трябва да
демонстрираш най-доброто от
себе си в много кратък и приятен
формат, така че клиентът да
разбере какво може да очаква от
теб и да остане заинтригуван.
Първият ти имейл не трябва да е
рекламен, а по скоро елегантно
да презентира твоя бизнес. 
 
Информация като: от колко време
си в бизнеса; каква е мисията на
твоя бизнес и как най-добре може
да помогнеш на бъдещите
младоженци е нещото, което
може да бъде включено в този
първи имейл. Поднесена с
подходящ приятелски тон, тази
информация има за цел да
предизвика внимание и
желание у клиента да продължи
комуникацията си с теб.

ПРИЗИВ ЗА
ДЕЙТВИЕ

Отправи конкретна покана за
лична среща или телефонна
консултация, ако клиентът
живее далече от твоя офис
или в чужбина.



ВТОРИвтори имейл

Последващ имейл

От последващ имейл ще имаш нужда 2 до 3 дни, след като
първия имейл е изпратен. Този имейл трябва да е много кратък и

конкретен, защото неговата цел е да напомни за теб.
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ЕТАП НА
ПРОДАЖБАТА

ТВОЯТА ЦЕЛ

Ако клиентите не ти е отговорили
до няколко дни, това не означава,
че нямат интерес към твоята услуга
или продукт. Доста често бъдещите
младоженци нямат много време,
както и нямат навика да отговарят
бързо на имейли. Разбира се, има и
опция, при която не биха искали да
продължат комуникацията си с теб.
Това не е нищо лично. Най-
вероятно те са взели решение,
съобразено с техните нужди, и това
решение няма нищо общо с теб.

Това, което е най-добре да
направиш на този етап, е да
напомниш за себе си и да
кажеш “Хей, скъпа бъдещи
младоженци, аз не съм ви
забравила и нещо повече,
много искам да съм вашият
сватбен фотограф (например)”.
Ти, разбира се, няма да се
обърнеш по този начин ☺ , но
твоят имейл в този етап от
вземането на решение на
клиентите ще има точно тази
функция - да засвидетелства
желание и ентусиазъм да
работиш за тях.
 
Не на последно място, след
като изпратиш този имейл ще
разбереш колко сериозно е
всъщност това запитване. Ако
не получиш отговор на този
имейл - не си губи повече
времето.

ПРИЗИВ ЗА
ДЕЙТВИЕ

Напомни на клиентите, че
най-добрият начин да научат
повече за твоите услуги или
продукти, е като се срещнат
или разговарят лично с теб.
Добра опция е още да
предложиш препоръки, ако
разполагаш с такива.



ТРЕТИтрети  имейл

Потвърждение за първа среща 
или телефонна консултация

Когато клиентите отговорят на първия ти имейл, това най-
вероятно ще е потвърждение, че искат да се срещне с теб или

биха искали да организирате консултация.
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ЕТАП НА
ПРОДАЖБАТА

ТВОЯТА ЦЕЛ

Клиентите има сериозно отношение
към твоите услуги и срещата или
телефонния разговор с теб ще им
помогне да вземе крайно решение.
Това, че ще се видят с теб, обаче не
означава 100%, че ще има сделка,
но отличното ти представяне по
време на тази среща ще ти даде
страхотен шанс да ги спечелиш като
твой клиенти. 

На първата ти среща с бъдещите
младоженци трябва да покажеш
най-доброто от себе си. Затова е
необходимо да се подготвиш
безупречно. Най-добрият начин за
това е да зададеш няколко
конкретни въпроса, отговорите на
които ще те ориентират как да се
подготвиш за срещата. 
 
Например, ако си флорист, ще е
добре да подготвиш някакъв
снимков материал и мостри, така
че да визуализираш някои неща в
процеса на разговора. 
Въпроси, които можеш да зададеш
наример, са дали двойката има
идея за тема на сватбата; дали
имат борд в Pinterest който да
споделят с теб, какви цветове и
цветя предпочитаните.
 
Недей да задаваш повече от 3-4
въпроса. Идеята е да получиш
насоки, а не отговор на всичките ти
въпроси. 
 
Още с този имейл, трябва да
потвърдиш деня, часа и мястото на
срещата. Разбери колко човека ще
присъстват на срещата, дай адресът
на офиса или мястото, където ще се
срещнете и уточни на кой телефон
ще отговаряш, в случай че имат
нужда да ти звъннат. Поискай техен
телефонен номер, за да имаш и ти
връзка с тях.

ПРИЗИВ ЗА
ДЕЙТВИЕ

Любезно помоли клиента да
потвърди срещата, да отговори на
твоите въпроси и да зададе
няколко предварителни въпроси, с
цел да можеш да се подготвиш с
по-конкретни отговори.  Това е
важно, защото клиентът ще се
срещне с теб и той/тя ще иска да
получи конкретни отговори на
въпроси, които са важни за него/
нея. Когато имаш тези въпроси
предварително ще можеш лесно
да се ориентираш в каква насока
да водиш разговора.



ЧЕТВЪРТИчетвърти  имейл

Последващ имейл след 
първа среща

След като първата среща е преминала, следва
да изпратиш имейл, с който да обобщиш всичко, за което сте си
говорили. Желателно е този имейл да бъде изпратен 3-5 часа

след срещата и не по-късно от 24 часа след нея.
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ЕТАП НА
ПРОДАЖБАТА

ТВОЯТА ЦЕЛ
Клиентите са събрали цялата
необходима информация и ако не
са взел решение по време на
срещата, то следва да го направят
след това.
Същественото тук е, че ако трябва
да изпратиш някаква допълнителна
информация, или оферта, то те ще
очаква това да бъде изпълнено
възможно най-скоро. 

След срещата всичко е вече
отминало и няма връщане назад.
Перфектното ти представяне със
сигурност ще се отрази на
решението на клиентите. Целта на
имейла след първата ви среща
основно е да:
- Направи кратък и конкретен
разбор на всичко обсъждано;
- Да изразиш голямото си желание
да бъдеш част от незабравимия
сватбен ден на двойката;
- Да напомниш какво ще се случи
веднага щом подпишете договор. 
 
Този имейл не трябва да е дълъг.
Той трябва да е структуриран
точно, кратко и ясно, но много
позитивно и с приятелски тон.
 
Ако клиентът очаква
допълнителна информация
от теб, изпрати я възможно най-
бързо. Не губи време.

ПРИЗИВ ЗА
ДЕЙТВИЕ

Призивът за действие трябва
да е конкретно извлечен от
самата среща и темите, които
са били обсъждани. Ако
клиентите са потвърдил, че
иска да те ангажира, то ти
най- вероятно ще имат нужда
от техните данни, за да
оформиш договора. Или може
би вече имаш тези данни и
трябва да призовеш клиентите
да погледнат договора и да се
свържат с теб при възникнали
въпроси по него.



ПЕТИпети  имейл

Имейл с конкретна информация за
сключване на договор

Този имейл трябва да има сериозен бизнес тон. В него трябва да
фигурира информация за договора и прикачен договор.
Самият договор трябва да съдържа цялата необходима

информация - от това какво точно предлагаш на клиента, до
сумата, която клиента трябва да заплати, кога, как и т.н.
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ЕТАП НА
ПРОДАЖБАТА

ТВОЯТА ЦЕЛКлиентите очаква професионален
договор, включващ необходимите
клаузи, които защитават интересите
им. Това например са - какво ще
стане ако ти не успееш да доставиш
услугата или продукта; какви са
условията за прекратяване на
договора и т.н.

Сделка има само, когато и двете
страни са подписали договора и
вноската по депозита е внесена.
Твоята цел тук е да се увериш,
че клиентите отлично разбират
твоите условия, методи за
заплащане и т.н. 
 
В имейла, който съпровожда
договора, може да отбележиш
на кои клаузи от договора те
могат да обърнат повече
внимание, или да им напомниш
какви са сроковете (ако има
такива) за направена от теб
специална оферта и т.н. 
 
Изисквай клиентът да прочете
внимателно договора и заяви
желание да направите
телефонна среща, за да
обсъдите всякакви въпроси,
които те могат да имат.

ПРИЗИВ ЗА
ДЕЙТВИЕ

Дай конкретен ден или
период, в който очакваш
договора да бъде върнат
подписан.



ШЕСТИшести  имейл

Имейл “Благодаря, че избрахте
нашите услуги” и какво следва 

от тук нататък
Йейййй, договорът е подписан, клиентите са внесли капарото или

с две думи има сделка. Това е прекрасна новина, но твоята
работа не свършва до тук.

www.eliteweddingschool.com



ЕТАП НА
ПРОДАЖБАТА

ТВОЯТА ЦЕЛ
Както ти, така и клиентите са много
развълнувани, но докато за теб
процесът е завършен, така да се каже,
за тях тепърва започва. На този етап,
дори и да не трябва да правиш нищо
друго, клиентите очакват да им кажеш
какво точно следва и какво те трябва
да направят. И така, да речем, че си сладкар и ще

изработваш тяхната сватбена торта.
Най-важното е да накараш клиентите
да се почувстват щастливи от факта, че
вече си имат сладкар. Увери ги, че са
направили 101% правилен избор като
им изпратиш имейл с благодарности.
Този имейл още трябва да съдържа
всичко необходимо, което те трябва да
знаят, както и сроковете, които е
необходимо да се следват, с цел
перфектното изпълнение на поръчката. 
 
Например, за изработването на
сватбената торта най- вероятно ще
имаш нужда от информация като:
-      Колко парчета ще е торатата
-      На колко етажа
-      Какъв ще е моделът 
-      Какъв ще е вкусът
-      Каква е декорацията и т.н.
 
Най-вероятно клиентите ще искат да
дегустират вкусове, за това кажи им
какви опции им предлагаш и ги
покани на “дегустация - преживяване”
или нещо по-различно от стандартното
дегустиране. Създай елемент на
щастливо вълнение от работния процес
с теб и трепетно очакване на
следващата стъпка.

ПРИЗИВ ЗА
ДЕЙТВИЕ

Тъй като на този етап няма
много неща, които трябва да се
направят, имайки предвид че
сделката е завършена, то просто
предложи услугите си, ако
клиентите имат допълнителни
желания. Тук може да добавиш
няколко идеи за допълнителни
продажби. Например: мъфинчета
за децата; погача за
църквата, ресторант и т.н. 
 
Веднъж гласували ти доверие,
клиентите на този етап ще са
много по-склонни да поръчат и
още нещо, което автоматично ще
увеличи твоя приход.



СЕДМИседми имейл

“Честито” - поздравления за
младото семейство

Ето, че дойде и големият ден. Ти, като високо отговорен сватбен
професионалист, изпълняваш прецизно всичките си

задължения и, разбира се, двойката остава супер доволна. 
Ден или два след сватбата идва време и за последния ти имейл.
С този имейл ще изразиш голямото си задоволство от факта, че

младоженците са ти дали възможността да бъдеш част 
от техния незабравим сватбен ден.
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ЕТАП НА
ПРОДАЖБАТА

ТВОЯТА ЦЕЛ

Клиентите щастливо са
преминали под венчилото,
всичко е било прекрасно. Те
нямат търпение да споделят
щастието си с целия свят. Това
обикновено включва снимки от
сватбата в социалните мрежи.

Тук е времето да направиш всичко
необходимо, с което може да си
осигуриш бъдещ бизнес. С други
думи всичко, което е свързано с
популяризиране на услугите и
продуктите ти, чрез така нареченият
“маркетинг от уста на уста”. 
 
Не е тайна, че добрите отзиви,
споделени от твои бивши
младоженци, ще ти донесат най-
добри и сигурни бъдещи клиенти, за
това мисията на последен имейл е
именно тази. 
 
Напиши топъл и дружелюбен имейл,
за да споделиш колко приятно и
вълнуващо е било за теб да работиш
с тях; спомени някой конкретен
момент, който е бил интересен или
забавен. Не засягай, нещо което не е
било перфектно.  
 
След това сподели колко много ще ти
помогне, ако ти дадат препоръка,
споделят снимки в социалните
мрежи и сложат таг към теб или
твоята фирмена Фейсбук страница. 
 
Още, изрази готовност да бъдеш до
тях и в следващи семейни събития -
годишнини, кръщенета, рождени дни
и т.н. 
 
Тук изцяло може да използваш
маркетинг похвати като например:
може да предложиш ваучер или
някакви специални условия, ако
използват услугите ти в бъдеще или
ако те препоръчат на друга двойка.

ПРИЗИВ ЗА
ДЕЙТВИЕ

Пожелавайки им цялото щастие на
света, дай линк към Фейсбук и/или
Инстаграм страницата си, където те
конкретно могат да споделят
вълнуващи мисли. 
 
С това твоята поредица от имейли е
завършена. Има само още едно
нещо, което трябва да направиш,
преди да започнеш да използваш
тези шаблони, дай ги на някой друг
да ги прочете и редактира. 
 
Това е важна стъпка по много
причини, но най-основната е, че
когато
някой, който има редакторски
качества, прочете текста, ще го
оформи така, че да звучи още по-
добре.



Мариела Уилсън е основател на бутикова сватбена агенция
"Приказен ден" и е първият дипломиран сватбен агент в
България. Има две бакалавърски степени -едната по
Мениджмънт към НБУ, София и втората по Реклама и
Маркетинг Комуникации към Университета Гринуич, Лондон.
Тя е сертифициран специалист по Дигитален Маркетинг kъм
Института по Директен и Дигитален Маркетинг, Лондон,
сертифициран специалист по Събитиен Мениджмънт към
Университета Уестмистър, както и специализира в областта на
Личен Брандинг за сватбени специалисти.

7 идеи за готови имейл шаблони е книга за сватбени
специалисти, които не спират да търсят начин да се
развиват, да научават нови нещо и да подобряват нивото
на услугите или качеството на продуктите които
предлагат. 
 
Целта на тази книга е да даде свежи идеи и
насоки за това, как чрез готови шаблони имейли
може много ефективно да се повиши качеството на
комуникацията с клиентите и в същото време да се
пести ценно време от писане на имейли. 
 
Книгата ще те вдъхнови и ще ти даде свежи идеи
как да създадеш твои собствени имейл шаблони,
за да пренесеш нивото на обслужване на клиенти
на по- високо ниво. 
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