
PERSONAL BRANDING 
EN ZAKELIJKE FOTOGRAFIE 
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Show who you are ! 
Tegenwoordig zijn goede foto's onmisbaar voor je bedrijf en voor
jou als ondernemer. Het is je eerste visite kaartje.
Website, Linked-in, Intagram, facebook, allemaal belangrijke media
waar jij je kan laten zien.

Goede beelden zijn de basis van een sterke branding. Aan de hand
van een beeld vormt iemand toch zijn eerste indruk en mening
over jou en je onderneming.

Ik wil je daar heel graag bij helpen.
Samen creëren we de fotoshoot die past bij jou én jouw merk. Geen
saaie traditionele portretfoto's met een witte achtergrond, maar
foto's persoonlijke, lifestyle geinspireerde beelden die meteen de
mensen meetrekt in jouw wereld, in een beleving en in jouw als
persoon.

Foto's waar jouw persoonlijkheid naar voren komen. Mooie foto's
van het product waar jij voor staat. 
Samen kunnen we een mooie beeldbank opzetten zodat je deze in
kan zetten voor je site, social media, nieuwsbrieven ect. 
Want hoe mooi is het nu om persoonlijke foto's te hebben en te
gebruiken. Een stuk beter, persoonlijker en origineler dan standaard
stockfoto's. 

Sterke beelden gaan samen met een goede styling (ook daar kan ik
je bij helpen).
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Studio Wendy
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Twijfel dan niet en ga er voor.
Ik weet zeker dat het een ontzettend goede toevoeging is voor jouw bedrijf waar je heel lang
plezier van gaat hebben.

Misschien heb je al wel foto's verzameld of een moodboard gemaakt met wat je graag zou willen.
Als je dit nog niet hebt, ga dan gewoon eens lekker rond struinen op Pinterest in magazines en
verzamel eens foto's, sferen, stylen en kleuren die jouw aanspreken en die echt bij jou en jouw
bedrijf passen.

Ben je er uit, dan plannen we een brainstorm afspraak in. Gewoon even een gezellige koffie/ thee
date waarbij jij jouw wensen kenbaar kan maken. En ik ben natuurlijk reuze benieuwd naar wie
jij bent, waar je voor staat, wie jouw klanten zijn.
Zo kunnen we elkaar meteen een beetje leren kennen (wat ook weer een stuk ontspannender en
prettiger werkt tijdens de fotoshoot zelf). 
We nemen je moodboard, wensen en ideeën door, we bepalen de sfeer, de locaties die wellicht
mooi zouden zijn om daar te fotografen. En ik wil natuurlijk ook graag weten of je nog bepaalde
productfoto's nodig hebt.

Ik geef je graag advies in kleding, locaties en producten die handig zijn om mee te nemen tijdens
een personal branding shoot.
Ben je helemaal enthousiast, dan gaan we de locatie regelen en plannen we de shoot in.

Als het dan zo ver is starten we eerst even rustig met een kop koffie of wat anders lekkers.
Hangen we de kleding mooi uit en bespreken we de diverse settings en details. 
Daarna worden je haren en je make-up gedaan door een professionele visagiste (indien
gewenst- je mag dit uiteraard ook zelf doen) 
Maar zij kan ervoor zorgen dat jij je op en top vrouw gaat voelen. Intussen zet ik alles klaar en
daarna kunnen we beginnen en is het tijd voor de fotoshoot.

Dit is echt iets voor mij!



Make your own magic
TIJDENS DE SHOOT

Vind ik het belangrijk dat jij je op en top op je gemak voelt. Uiteraard begeleid ik jou in het poseren en geef ik je
tips en aanwijzingen waar nodig. Je wordt in verschillende settings en poses gefotografeerd waarbij ik gebruik
maar van diverse soorten licht, achtergronden en settings. Zodat het een mooie gevarieerde sessie gaat worden. 

Belangrijk vind ik dat je helemaal jezelf probeert te zijn. Vertel mij vol passie over wat je drijft, waar je voor staat
en laat mij dat zien in de beelden. Ik wil je zakelijke look zien, een slappe lach, jouw in actie, een aantal mooie
portretten. Zo krijgen de mensen het perfecte beeld van jou.

En natuurlijk is dat spannend en natuurlijk is dat eng, maar met de juiste aanwijzingen ga ik je motiveren en kan
jij dat ! Dat weet ik zeker. Het is soms net even dat drempeltje waar je overheen moet. Maar daarna zul je zien dat je
mega trots op jezelf kan zijn.
Naast dit soort foto's kunnen we uiteraard ook nog mooie productopnames, flatlays en sfeeropnames maken. 

De fotosessie zal ongeveer 2 tot 2 1/2 uur tijd in beslag nemen. Ook beetje afhankelijk of we op 1 of 2 locaties gaan
fotograferen.

Over de locatie gesproken...
Het is belangrijk dat jij een locatie kiest waar jij je goed voelt, wat herkenbaar is voor jouw/ voor jouw klanten,
voor jouw bedrijf. Denk aan mooie kantoor ruimte, thuis, een leuk koffietentje, mooie brasserie, industrieel locatie
jouw favoriete stad.

Kies iets wat past bij jouw sfeer die je neer wil zetten, welk verhaal je wil vertellen.

TIP: Het is verstandig om je van te voren goed voor te bereiden op de shoot. Zoek ruimshoots je kleding uit en pas
en het van te voren door. Zorg dat je de look al helemaal af maakt incl. schoenen, leuke tas en accessoires.

Neem een laptop, notitieboek, mooie pen, je telefoon mee.
Of kleed de locatie gezellig aan met een boeket mooie (droog)bloemen of andere accessoires.



HOE GAAT HET VERDER NA DE SHOOT:

Je ontvangt van mij de factuur van de fotoshoot en ik ga aan de slag met jouw foto's. Ik maak een goede  ruime selectie
van de beste foto's, deze worden zorgvuldig nabewerkt en ongeveer 3 weken na de fotosessie zijn jouw foto's klaar en
kan het uitzoeken beginnen.
Je ontvangt je foto's via een beveiligde online gallery. Daar kan jij de selectie aan geven van de foto's die je graag
digitaal en in hoge resolutie zou willen ontvangen om te gebruiken voor je website, folder, social media ect.

Via een directe download ontvang je de foto's.
 

BLIJF DICHT
BIJ JEZELF

DAT IS
HEEL

BELANGRIJK



Mijn voorbereidingen, doorspreken van de shoot.
Advies via mail over outfits, locatie en sfeerbord. 
3 of 4 kleding wissels tijdens de shoot
Fotoshoot van circa 2 1/2  fotografie.
Professionele zorgvuldige nabewerking van de fotosessie.
Online gallery van de geselecteerde en bewerkte beelden.
25 beelden in hoge resolutie vrij in gebruik voor jouw eigen beeldbank
Bestanden (via download)
Leuk mini album cadeau met jouw mooiste beelden

PERSONAL BRANDING SHOOT

Jij wil graag een totale branding shoot- beeldbank
Laten zien wie je bent en wat je doet. Goede productfoto’s en sfeer platen.
Laten zien welk product je levert en waar je voor staat.
Foto’s op jouw werkplek, studio en een andere mooie locatie.
Foto’s voor je website en social media, drukwerk, magazines ect.
Profiel foto’s, Beeldbank, sfeer en detail 

WAT ZIT INBEGREPEN: 

Prijs 495,00

Optioneel bij te boeken: Visagist/ haarstylist prijs op aanvraag.
In een straal van 30 km reiskosten vrij, daarna worden er reiskosten in rekening
gebracht van 0,30 cent per kilometer.

Prijzen zijn excl. btw

Prijzen en pakketten 



Overleg via mail of videocall of telefoon 
Advies vooraf met ideeën, sfeer, locatie en moodboard.
C.a 1 uur fotografie
2 outfits/ kleding wissels tijdens de shoot
10 foto’s in hoge resolutie vrij in gebruik voor jouw eigen beeldbank
Meer foto’s bij kopen is uiteraard mogelijk
Online gallery

 
ONDERNEMERS SHOOT (PETIT) 

Jij wil graag mooie profiel foto’s van jezelf Laten zien wie je bent en wat je doet.
Foto’s van jou zowel in de studio, op jouw werkplek of een andere mooie locatie.
En je wil ook graag een aantal mooie product opnames, packshots, sfeer
neerzetten waar jouw bedrijf voor staat.

Website en Social Media, magazine ect.

Wat krijg je bij deze shoot:

Prijs 295,00

Visagie en haarstyling zelf regelen of extra bij te boeken tegen meerprijs.

Andere pakket waar je uit kan kiezen



Priscilla personal stylist



Femconnect Petra Meijer
 







Courage interieur 



Shoot time
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Ik hoop dat ik jullie een beetje inspiratie en advies heb kunnen geven. En dat je enthousiast bent geworden. Ik
zou het te gek vinden om van jou en je bedrijf een hele mooie serie te maken en jou een prachtige beeldbank
te geven.

Bel me om samen eens te brainstormen en een afspraak in te plannen.

E: info@d-eye.nl of via app 0648344709


