
3 TIPS FÖR
ATT SKRIVA

BÄTTRE MAIL

FÅ FLER SVAR PÅ DINA MAIL

FREELANCE SPIRIT

BONUS: FÅ ETT EXEMPEL PÅ HUR ETT
MAIL KAN SE UT!



1.NAMN
FÅ FLER SVAR PÅ DINA MAIL

AV: FREELANCE SPIRIT

I ditt mail, se till att skriva vilka varumärken och
arbetsgivare du tidigare arbetat med. Exempelvis: “När jag
arbetade på McDonalds lärde jag mig hantera stress och

blev väldigt effektiv, jag fick ofta höra att jag hade ett glatt
humör och spred motivation med min positiva inställning

trots arbetsbelastningen.” 
 

Eller: “Under min tid på Microsoft hade jag ansvar för x och
y vilket gav mig mycket erfarenhet inom området”.



2. SIFFROR
FÅ FLER SVAR PÅ DINA MAIL

AV: FREELANCE SPIRIT

Siffror är ett effektivt sätt att sätta saker i relation så att
andra förstår hur bra du är på något. Exempelvis “Under

min tid hos X lyckades jag göra en kampanj som
genererade 1500 nya kunder”. 

 
Eller: “I en tävling på universitetet hamnade jag på en

andra plats av 300 studenter.” Ett annat förslag är: “Efter
mitt uppdrag såg vi en ökning på 57% av…”.



3. SMICKER
FÅ FLER SVAR PÅ DINA MAIL

AV: FREELANCE SPIRIT

Visa att du är påläst och gillar det de gör. Exempelvis: “Jag
älskar träning och när jag såg att ni hade den här

produkten blev jag eld och lågor. Jag har använt produkten
själv och skulle vilja hjälpa er med…”. 

 
Eller: “Er senaste kampanj var verkligen fantastisk, den
berörde och lyfte ett viktigt ämne för mig”. Berätta vad
uppdragsgivarna gör som får dig att bli intresserad och

varför.



BONUS: MALL
EXEMPEL 

AV: FREELANCE SPIRIT

 Har frilansat med bland annat: Visit Sweden, Hyper Island, McCann & Patriksson
Communication. 

 Jag har även arbetat arbetat som social mediestrateg på byrån Bizkit Havas där jag hjälpte stora
företag (exempelvis SJ och Plan) att kommunicera strategiskt och anpassat efter olika kanaler
och målgrupper. Jag höll också utbildningar, workshops och föreläsningar om sociala medier för
företagets kunder samt skötte mycket annonsering.  

 Tidigare arbetade jag som social media-strateg/analytiker hos Wunderman och var uthyrd 100%
som konsult hos Microsoft. Då skötte jag alla Microsofts svenska kanaler, gjorde rapporteringar
och rekommendationer utifrån data. Jag hade en ständig dialog med olika intressenter internt
och externt för att ge råd om content för att skapa engagemang. Utöver det hade jag olika KPIer
att följa och levererade med lyckat resultat varje månad. När jag lämnade Microsoft hade
Microsoft Sverige högst engagemang av alla Western Europe-länder med Microsoftkontor. 

Min utbildning ägde rum på Digital Data Strategist programmet på Hyper Island. Förutom att
lära mig allt om data och strategiska beslut var en viktig del av utbildningen att praktiskt
behärska metoder för arbete i team och kommunikation vilket gjort mig till en effektiv och
uppskattad medarbetare på alla mina jobb. 

Under utbildningen arbetade jag med briefer från bland annat Coca Cola där jag och mitt team
hamnade 3a i en tävling där vi var 350 studenter som tävlade, samma sak gäller för SOS
barnbyar där vi hamnade i topp 5. Jag gillar att få en konkret utmaning och skapa koncept kring
det för att på bästa sätt nå och attrahera målgruppen, och stimulerades som exemplen ovan
visar av det redan innan jag kom ut på arbetsmarknaden.  

I en Startup Challenge på Hyper Island kom jag och teamet jag ledde på 2a plats och blev
utvalda att pitcha för investerare. Trots att små startupteam oftare lyckas blev vår grupp om 6
personer med mig som projektledare och det verktyg för PR-branschen vi skapade en favorit
hos investerarna. 

Hej X!
 
Jag heter Nella Lisserow och är nybliven yogafantast (och flitig användare av er yogamatta) och även
frilansare inom marknadsföring. Jag tycker det ni gör är helt fantastiskt och går helt i linje med mina
värderingar och syn på livet. För mig är hållbarhet viktigt, och att ni skapat en yogamatta som har
just detta i åtanke gör att jag blir extra ivrig att hjälpa er nå ut till nya kunder.

Nedan finns en sammanfattning av de kunskaper och erfarenheter som jag vill erbjuda:

Ni kan läsa mer om mig på min hemsida: www.nellalisserow.com. Jag tar gärna en kaffe med dig
och hör mer om vad ni behöver. Hur låter det?
Allt gott,
Nella


