ZAKELIJK PORTRET
HET GEZICHT VAN JOUW BEDRIJF
DE EERSTE INDRUK VAN EEN KLANT
OFWEL
'GE-ZICHTBAARHEID'

MONIQUE

FOTOGRAFIELOKAAL
ZAKELIJK PORTRET

CONTACT
06 | 29506376
monique@fotografielokaal.nl
www.fotografielokaal.nl

EERSTE INDRUK
Een professionele uitstraling
bereik je niet door een
uitsnede van een vakantiefoto
of door over een iPhone-foto
een zwart-wit filter te plaatsen.
Zeker niet wanneer je meerdere
personeelsleden op je
professionele website wilt
voorstellen aan potentiële
klanten. En het komt helaas
echt nog heel vaak voor.

OVER MIJ
Monique, het gezicht achter
FOTOGRAFIELOKAAL. Sinds 2013
fotografeer ik zowel zakelijkeals particuliere portretten.
Naast fotograaf ben ik ook een
aantal uur per week
yogadocent.
Een goed portret laat zien wie
je bent en wat je doet, is
herkenbaar, persoonlijk en
uniek.

Het is een eerste indruk en die
moet goed zijn.
Persoonlijkheid, consistentie en
herkenbaarheid zijn belangrijk.
Iedere werknemer in zijn kracht
met een uniek portret.

FUNCTIE
Uiteraard kun je kiezen voor
een mooi, zakelijk portret tegen
een neutrale achtergrond, maar
het kan ook heel tof zijn om
een halfportret te maken in de
werkomgeving. Of in de stad
waar je bedrijf gevestigd is, een
herkenbare plek binnen het
bedrijf, of 'in actie' op de
werkplek.
Er zijn ontzettend veel
mogelijkheden te bedenken.
Een combinatie van beide is ook
waardevol, zo kun je middels
verschillende beelden je
personeel e|o functie(s)
zichtbaar maken bij de klant.

Belangrijk is:
Wat wil je uitstralen als bedrijf?
Wat is passend bij de functie?
Welke mogelijkheden zijn er?

STUDIO

"EEN GOED PORTRET WORDT AAN
TWEE KANTEN VAN DE CAMERA
GEMAAKT" -ANSEL ADEMS

NEWBORNSHOOT

LINKEDIN
Door je medewerkers de
beschikking te geven over hun
professionele portret kunnen ze
deze ook gebruiken op hun
online accounts, zoals LinkedIn.

TARIEVEN
STUDIO | portret
30 minuten
5 digitale bestanden
75 p|p

STUDIO | portret
30 minuten p|p
5 digitale bestanden p|p
650 p| 10 medewerkers*

*elke medewerker kan
individueel een afspraak maken
bij mij in de studio

optioneel
visagie
v.a. 50 p|p

OP LOCATIE | portret
60 minuten
10 digitale bestanden
175 p|p

OP LOCATIE | portretserie
30 minuten p|p
5 digitale bestanden p|p
1000 p| 10 medewerkers

optioneel
visagie
v.a. 50 p|p

MAATWERK
Groeit jouw bedrijf snel, is er
een groot verloop binnen het
personeelsbestand of is het
wenselijk om geregeld over
nieuwe portretten te
beschikken, dan kunnen we
daarover scherpe afspraken
maken.
Neem gerust vrijblijvend contact
op, ik denk graag mee in de
wensen die passen bij jouw
onderneming.
06 | 29506376

