Stralende (familie)foto’s!

De familie fotosessie...

Ook voor koppels of in je eentje!

Wat kost het?

Goeie foto´s hebben het: spontaniteit, timing en uitstraling.
Jullie zoals jullie zijn op jullie best!

Terwijl we aan de slag zijn kunnen we kletsen en lachen, zodat
de sfeer snel ontspannen is. En dat zie je aan de foto’s!

De opnamekosten voor een fotosessie met 6 personen
bedragen € 110,-

Er is geen groter cadeau voor (groot)ouders dan samen iets
ondernemen en ondertussen leuke en spontane familiefoto’s
te laten maken.

Eindelijk die foto’s!
Ik doe ook fotosessies met mensen alleen Ben je op zoek
naar foto’s met uitstraling? Bel of mail me even, dan gaan we
er voor!

De sessie duurt dan tussen de 1-2 uur, waarbij het de bedoeling
is, dat iedereen en elke samenstelling aan bod komt. Zo ontstaat
een fotoserie met zowel groepsfoto’s als portretten.

Wat krijg je?
In ieder geval tevredenheidsgarantie. Verder heb je de keuze:
voordelige fotoalbums, handgebonden fotoalbums, kleine
fotobundeltjes met 5 foto's in passepartout, schitterend ingelijste vergrotingen, foto kalenders of alleen de digitale
fotobestanden.
Ontspannen op de foto...
Bij een fotosessie op locatie gaat het om samen iets
ondernemen: We starten met een kop koffie, en dan gaan we
aan de slag op een leuke en mooie plek.

Loveshoots
Eindelijk geweldige foto’s maken van jullie samen? Zomaar,
of als voorbereiding op jullie huwelijk? Bel of mail me voor
informatie en een vrijblijvende kennismaking!
Wat en waar?
Ik werk op de leukste locaties, zonder beperking in afstand.
Jullie krijgen de digitale foto´s op de hoogste resolutie, en ik
geef, als we er samen voor gaan, tevredenheidsgarantie op de
foto’s!

Wat kun je bij de sessie bestellen?
- 20 bewerkte foto’s op afdrukresolutie (€ 149,50, erna € 7,50/ foto)
- Fotoboekjes vanaf 15x15cm
- Harmonica setjes met 5 foto’s in passepartout
- Een opgeplakte vergroting ingelijst in een museumlijst
- Fotokalenders

Opnamekosten (6 personen, 1 max. 2 uren)
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