
Branding Fotografie

Voor de ondernemer die door middel de juiste klanten willen aantrekken Met mooie
portretten die naadloos aansluiten bij de boodschap van hun bedrijf.

Een branding abonnement is ideaal voor de ondernemer die consistent wilt zijn in zijn online
zichtbaarheid en die het belangrijk vindt om op elk moment van het jaar de juiste business
story te kunnen vertellen.

Voor wie?
Jij bent een doorgewinterde, vrouwelijke ondernemer, die haar visuele content creatie het
liefst volledig uit handen geeft.
 
Jij begrijpt dat een langdurige samenwerking enorm zal helpen met het neerzetten van een
herkenbaar personal brand en een sterke merkidentiteit.
 
Bovendien lijkt het je fijn om een band op te bouwen met je fotograaf, zodat jij je meer op je
gemak voelt voor de camera.

Wat houdt het precies in?

Bij een abonnement kun je kiezen uit de volgende pakketten:
Kwartaal abonnement (4 shoots per jaar)
Tweemaandelijks (6 shoots per jaar)

PS. Het is mogelijk om elk moment van het jaar van start te gaan. Tijdens de voorbereiding
van je shoots kijken we elke keer opnieuw naar waar jij staat, wat je wilt uitstralen en wat jij in
de komende maand(en) aan content wilt delen met jouw klanten. 

En weet je wat ook zo fijn is?

We leren elkaar goed kennen. Dus hoe vaker we shooten hoe leuker en creatiever de
sessies weer worden!

Brand Shoot Abonnement I – Kwartaal (4x per jaar)
Investering € 1080
In 6 of 12 termijnen aflosbaar
6 termijnen € 180,- per maand
12 termijnen € 90,- per maand



Brand Shoot Abonnement II – Tweemaandelijks (6x per jaar) 
Investering € 1620
In 6 of 12 termijnen aflosbaar
6 termijnen € 270,- per maand
12 termijnen € 135,- per maand

Maandelijkse abonnementen zijn inclusief:
● 90 min personal branding shoot

Bij mij in de studio of op locatie *reiskosten excl.
● Shoot Consultatie + merk vragenlijst

Om meer te weten te komen over uw merk en het beste pakket voor uw fotografie behoeften
te bieden

● Creatieve regie 
Ondersteuning bij je shoot concept, inclusief het maken van een moodboard, shotlist en het
poseren tijdens de shoot

● Welkomstpakket 
Een E-boek om je voor te bereiden op je shoot en hoe je je foto's kunt laten werken voor je
na de shoot 

● Kledingwissel 2 a 3 setjes
Zo dat je genoeg mogelijkheid krijgt om je brand personality te laten zien

● 30 a 40 hoge resolutie foto’s voor off en online gebruik
Na de shoot ontvang je een online portfolio waar je de keuze kunt maken uit een selectie
foto’s die ik vervolgens zorgvuldig voor je bewerkt en binnen 14 werkdagen lever.

● Foto bewerking
Jij mag zelf een selectie maken van de mooiste foto’s die ik vervolgens zorgvuldig voor je
bewerk. Hierna ontvang je binnen drie weken de link naar jouw online galerij en kun jij aan de
slag met jouw zichtbaarheid. 

● Promotie in mijn online netwerk (indien gewenst)
Supporting each other matters, als Sass Partner zal ik je doorverbinden met mogelijke
klanten en refereren in mijn netwerk waar ik mogelijkheden voor je zie.

● I.V.T Locatiescouting
De beste locatie vinden op basis van uw merk en stijl

● Korting op Sass Visual diensten
Als Sass Partner profiteer je van korting op al mijn andere diensten zodat je volledig voorzien
bent van al de nodige visuele communicatie.

Én… je kunt me tussen elke stap door altijd vragen stellen of een appje sturen. 


