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Wat ben ik blij dat je interesse hebt in mijn branding infobrochure! Ik ben Sofie,
sinds 4 jaar trotse eigenaar van Sofie Fotografie.

Levensgenieter, reis-addict, yoga-lover, wannabe low-waster en gebeten door de
plantenmicrobe. 

Als fotograaf ben ik natuurlijk heel visueel ingesteld en merk ik zelf meer en meer
dat wanneer ik lokaal/online koop, ik graag weet welke persoon er achter dit
knappe merk of dienst zit. Via je website, social media kan jij jezelf zo goed toonbaar
maken aan je klanten én net daar wil ik je bij helpen!

Ik hou er van om 1 op 1 te werken en rustig de tijd te nemen om jou beter te leren
kennen. Met oog voor detail, licht en composities geniet ik ervan om alles mooi in
beeld te brengen zodat het beeld voor zich spreekt. 

Neem rustig mijn infobrochure door en laat me achteraf zeker weten waar jouw
voorkeur naar uit gaat!

Tot binnenkort?

Liefs x
Sofie

Hoi!



Ben je net gestart als zelfstandige in bijberoep? 
Of heb je beslist om extra te gaan investeren in je branding? 
Ben je een nieuwe website aan het bouwen en heb je sprekend
beeldmateriaal nodig? 
Struggle je nog om je feed op je socials in 1 mooie lijn te krijgen en heb je
hiervoor voldoende beeldmateriaal nodig? 
Komt er een nieuw project aan en wil je met de juiste foto's reclame
kunnen maken?
Wil je je nieuwe collectie nog mooier laten uitkomen door de juiste
beelden?

Voelde je een volledige ja bij 1 van deze vragen? Dan ben je bij mij aan het
juiste adres!

In deze visuele wereld zijn beelden onmisbaar in onze
marketingstrategie. Naast je product of dienst die je verkoopt, vinden
(toekomstige) klanten het ook heel belangrijk om te weten wie er die
drijvende kracht is achter je bedrijf. Wanneer mensen jouw gezicht zien
voelen ze al meteen een diepere connectie en wordt de
vertrouwensband groter. Het is effectief bewezen in onderzoek dat
klanten sneller overgaan tot kopen wanneer ze een gezicht kunnen
plakken op de verkoper!

Laat dit nu net datgene zijn waar ik je bij kan helpen!

Waarom een branding shoot?
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Door mijn ervaring als jobcoach en fotograaf kan ik je
begeleiden in het maken van een inschatting wat je bedrijf
nodig heeft. Samen bespreken we hoe jij je komende jaar in je
onderneming ziet en waar we de focus op gaan leggen tijdens
de reportage. 

Bij het boeken van pakket III zit hier een
voorbereidingsgesprek inbegrepen en gaan we dit samen 
 bespreken via zoom zodat jij ook weet wat je nog moet doen
zodat je rustig aan de shootdag kan starten. No stress dus!

Tijdens de shoot is het voor mij heel belangrijk om een reeks
beelden te maken die echt jou en je bedrijf uitstraalt. Geen te
geposeerd werk, maar echt jij en datgene dat je zelf gecreëerd
hebt en heel trots op mag zijn!

Op de volgende pagina's geef ik meer uitleg bij de keuze in
pakketten. 

Hoe ga ik te werk?



Dit pakket is ideaal als je enkele headshots en/of
groepsfoto's wil van jou en/of enkele medewerkers. 

Ik kom graag tot bij jullie of we spreken ergens af in
de natuur om in natuurlijk licht te kunnen
fotograferen. 

10 beelden in webresolutie zijn inbegrepen in de
prijs. Deze 10 beelden kan je zelf uitkiezen uit je
online galerij. 

Extra beelden aankopen kan aan 5 euro/ beeld. 

Maximum van 5 personen. 

Exclusief vervoersonkosten 0,40€/km.

Pakket I

205 euro
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Wil je graag wat meer tijd nemen om jezelf en je
bedrijf goed in beeld te brengen? Dan is dit pakket
ideaal! 

We spreken af op een locatie naar keuze en nemen 2
uur de tijd voor het maken van die juiste beelden
voor jou. Wil je er graag extra personen bij als
figurant, dit is allemaal mogelijk! Tijdens deze
reportage is er ook de tijd om van outfit te wisselen
als je dat wil. 

30 beelden in webresolutie zijn inbegrepen in de
prijs. Deze beelden kan je zelf uitkiezen uit je online
galerij. 

Extra beelden aankopen kan aan 5 euro/ beeld. 

Exclusief vervoersonkosten 0,40€/km.

Pakket II

345 euro
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Wil je je onderneming naar een hoger niveau tillen?
Wil je uitgebreid de tijd nemen om veel
verschillende settings/outfits/locaties op beeld te
zetten? Wil je meteen gerust zijn dat je genoeg
beelden hebt voor een heel jaar?

Dan is pakket III die investering meer dan waard!
Want ik ga maar liefst 5 uur! met jou op pad om
jouw onderneming volledig in beeld te brengen. In
dit pakket is alles mogelijk! 

Minimum 60 beelden in web- én hoogste resolutie
zijn inbegrepen in de prijs. Je kan de beelden dus
ook gebruiken om prints in groot formaat van te
maken!

Ook ideaal voor het fotograferen van je nieuwe
collectie!

Extra uren bijboeken kan aan 145 euro/uur. 

Pakket III

785 euro
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verplaatsingsvergoeding

aantal digitale beelden

afleveren foto's digitiale resolutie

Prijzen zijn inclusief BTW

De boeking is definitief na het betalen van het totaalbedrag

Pakket I - 205 euro Pakket II- 345 euro Pakket III - 785 euro

voorbereidingsgesprek

uren fotografie

online privé fotogalerij

aantal locaties

30 min 2 uur 5 uur

10 beelden 25 beelden min. 60 beelden

Overzicht

0,40€/km0,40€/km

1 locatie 1 locatie meerdere locaties mogelijk
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webresolutie + hoogste resolutiewebresolutiewebresolutie

Ik lever enkel de webresolutie af bij de 2 eerste pakketten omdat de meesten deze beelden enkel gebruiken voor op de website en
social media. Heb je toch een bepaald beeld dat je wil printen? Laat het mij weten! 

0,40€/km



INTERESSE?
Of heb je nog verdere vragen? 

Laat het mij zeker weten of laat even je gsm nummer
na en dan bel ik je graag even op!

Ik kijk er alvast naar uit om je te leren kennen!               

                    Sofie x


