Husfoto startades för att ge duktiga fotografer
möjligheten att leva på sin passion och skapa de allra bästa
förutsättningarna för en bra bostadsaffär. Vi var två
fotografer som visste att vår passion för foto delades av
många runt om i Sverige. Idag är vi ca 150 fotografer
spridda över hela landet och vi står för bilderna till mer än
var fjärde bostadsannons på Hemnet
Läs vidare så berättar vi varför vi tycker att DU ska
bli en del av oss

en fair deal
Vi tror att en riktigt duktig fotograf arbetar allra bäst med friheten
att uttrycka sin egen unika kreativitet och med ekonomisk trygghet
i varje affär. Därför ger vi alltid våra fotografer mer frihet, större
ansvar och hela 80% av ordervärdet
Det är vad vi kallar en Fair Deal™

vår utbildning
Oavsett om du har 20 års erfarenhet av bostadsfotografering eller
om du är helt ny i branschen tror vi att det finns mycket att lära. Vi
börjar varje fotografsamarbete med en två dagars grundutbildning i
bostadsfoto på huvudkontoret i Linköping och ger löpande
feedback för att hjälpa dig att uppnå dina mål

teamwork
Våra fotografer hjälper hjälper varandra
och träffas regelbundet på lokala månadsträffar och den
årliga kick-offen. Du blir en del av ett team av fantastiska
kollegor som täcker upp för dig så att du kan ta semester
utan att släppa dina kunder till en konkurrent

support & system
Vi vill göra vardagen enklare för dig och dina mäklare.
Ordersystem för bokning, leverans och fakturering
samt svensk support kl. 9-17 gör att du kan fokusera på det
allra viktigaste: dina bilder och dina kunder

sälj & kundvård
Husfotos säljteam och kundasvariga hjälper dig att hitta nya
och behålla befintliga kunder. Vi bearbetar ständigt
mäklarmarknaden på både central och lokal nivå för att skapa
nya arbetstillfällen för dig och dina kollegor

bredda ditt utbud
Mäklare behöver mer än bara fotografering. Via Husfoto
får du tillgång den senaste tekniken för 3D-fotografering
och du kan erbjuda mäklare allt de behöver för att
maximera sin försäljning

För oss står Husfoto för kvalitet, trygghet och
lokal expertis. De har duktiga fotografer och
smarta tilläggstjänster

Husfoto har hjälpt mig ta min fotografering från en
hobby till ett yrke. Jag har fått utbildning, nya kunder,
systemstöd och kollegor som kan backa upp mig!

Ludwig Lundgren,
Mäklare ESNY

Anton Stegarås
STG Foto / Husfoto

Hos Husfoto utvecklas jag som fotograf och får känna
gemenskap med andra fotografer och medarbetare. Det som
är extra kul är det kreativa utrymme som tillåter mig att göra
mitt bästa vid varje fotografering
Desiré Östergren
DessisFoto / Husfoto

