NEWBORNSHOOT
...VOOR ALTIJD TERUG
KUNNEN KIJKEN NAAR DIT
EERSTE, TEDERE MOMENT.
IK MAAK DEZE HERINNERING
GRAAG EXTRA BIJZONDER
VOOR JULLIE.
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ERVARING
Heel veel baby's gingen jullie
kindje voor en elke shoot is toch
weer anders. Maar ieder gezin
krijgt evenveel aandacht en zorg
met als doel:
mooie herinneringen creëren.
Uiteraard is het belangrijk dat
mijn portfolio jullie aanspreekt,
maar ervaring is een pre, En dan
zijn jullie bij mij op de juiste
plek.

STUDIO

OVER MIJ
Hi, ik ben Monique! Al sinds
2013 fotografeer ik met
ontzettend veel liefde
pasgeboren kindjes. Mijn stijl is
puur & tijdloos. Ik hou van
eenvoud dus dat is wat ik graag
voor jullie creëer.
Naast fotograaf ben ik ook een
aantal uur per week
yogadocent.
Ik hoop jullie te inspireren...

De studio is een heerlijke plek,
rustig, ruim en gezellig.
Jullie kunnen fijn meekijken.
In de studio is een assortiment
aan achtergronden, dekentjes &
wrapjes aanwezig, ik werk
uitsluitend met neutrale kleuren
en mooie materialen.
Jullie wensen worden besproken
en zo creëren we samen een
mooie herinnering.
De studio bevindt zich in
Doetinchem en alles is hier
beschikbaar om ook samen met
je kindje op de foto te gaan,
Mama kan zelfs nòg mooier
gemaakt worden door onze
visagiste, informeer vooraf naar
de mogelijkheden &
beschikbaarheid.
Terborgseweg 20 |DOETINCHEM

NEWBORNSHOOT
Mijn focus ligt niet alleen op
slapende en perfect gestylde
poses, maar juist de unieke,
subtiele bewegingen en details
die jullie kindje zo uniek &
eigen maakt.
Mijn foto's nemen je voor altijd
mee terug naar de
kwetsbaarheid van dit
bijzondere moment.

VOORBEREIDINGEN
Reserveer een newbornshoot bij
voorkeur al tijdens de
zwangerschap, dan zijn jullie
zeker van een plekje in mijn
agenda. Na de bevalling
plannen we dan een definitieve
datum: ik fotografeer kindjes
het liefst binnen 4-21 dagen na
de geboorte.
Jullie komen naar de studio en
nemen voldoende voeding en
luiertjes mee.
Het is wenselijk dat jullie kindje
een voeding krijgt vlak voor de
shoot, daarom plannen we de
begintijd zorgvuldig.
We bespreken jullie wensen en
tijdens de shoot kunnen jullie
fijn meekijken. De studio is
exclusief voor jullie
gereserveerd en ik zorg ervoor
dat de studio heerlijk warm en
aangenaam is.
Grote broertjes e|o zusjes zijn
uiteraard ook welkom, geef dat
vooraf aan en dan starten we de
newbornshoot met gezin &
broer|zus foto's. Gezien de duur
van de newbornshoot adviseer
ik -indien mogelijk- oppas te
regelen zodat het voor hun niet
te lang duurt.
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"MOOI OM TE ZIEN MET HOEVEEL
GEDULD EN AANDACHT MONIQUE
ZORG HEEFT GEDRAGEN VOOR ONS
KINDJE..."

NEWBORNSHOOT

Is er een reden waarom je
twijfelt of de shoot door kan
gaan, bijvoorbeeld vanwege de
gezondheid van mama e|o kind,
of heeft je kindje ineens een
enorm onrustige huid neem dan
even contact met mij op.

EN DAN...
Na de newbornshoot selecteer
en bewerk is alle bestanden.
Jullie ontvangen van mij een
inlogcode voor het online
album.
Deze kunnen jullie dus rustig
vanuit huis bekijken. De inlog is
deelbaar, handig voor
bijvoorbeeld opa's & oma's,
zodat ook zij eenvoudig kunnen
bewonderen & kiezen.

"HEERLIJK OM VANUIT HUIS DE
RESULTATEN TE KUNNEN BEKIJKEN
EN DELEN. WE MAAKTEN IN ONS
EIGEN TEMPO DE KEUZE EN
BESLOTEN ACHTERAF TOCH NOG
EEN MOOI ALBUM TE BESTELLEN,
ECHT EEN AANRADER!"

BESTELLEN
Afhankelijk van het door jullie
vooraf gekozen pakket kunnen
jullie de bestanden downloaden
e|o nabestellen.
Hebben jullie gekozen voor een
afdruk | album | product
dan is het advies deze af te
halen in de studio, maar kan
uiteraard ook per post verstuurd
worden.

NEWBORNSHOOT
online album met alle
geselecteerde & bewerkte
digitale bestanden
(ca.25 stuks)
225
incl.
5 digitale bestanden
optioneel:
visagie voor mama 100
extra downloads 15 p|st
of complete serie 125
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"HAAR STIJL VAN FOTOGRAFIE IS
PUUR EN EENVOUDIG, MAAR WIJ
VONDEN HET OOK LEUK OM EEN
AANTAL FOTO'S MET WAT EXTRA'S TE
HEBBEN, ZOALS KNUFFELTJES EN
MUTSJES. EN OOK DIE ZIJN
PRACHTIG GEWORDEN..."

06 | 29506376
monique@fotografielokaal.nl
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Terborgseweg 20 | Doetinchem
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