Stralende bruidsreportages
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4 uur reportage | 100 foto’s op USB | luxe album

5 uur reportage | 125 foto’s op USB | luxe album

Na kennismaking en voorbereidingsgesprek ontvangen
jullie via de mail een opzet voor de dagplanning.

Na kennismaking en voorbereidingsgesprek ontvangen
jullie via de mail een opzet voor de dagplanning.

Na kennismaking en voorbereidingsgesprek ontvangen
jullie via de mail een opzet voor de dagplanning.

Jullie kunnen mij 3,5 uur inzetten voor de reportage en krijgen
digitaal 75 geoptimaliseerde foto’s op afdrukresolutie plus een
album 15x15cm/ 30 blz met de foto’s op USB-stick in de omslag.

Jullie kunnen mij 4 uur inzetten voor de reportage en krijgen
digitaal 100 geoptimaliseerde foto’s op hoge resolutie plus een
luxe bruidsalbum van 20x20cm of 20x25 met 40 bladzijdes in
een luxe kaft.

Jullie kunnen mij 5 uur inzetten voor de reportage en krijgen
digitaal 125 geoptimaliseerde foto’s op hoge resolutie plus een
luxe bruidsalbum van 20x25 of 25x25cm met 40 bladzijdes (of
25x25cm/ 60blz.) in een luxe kaft.

Extra mogelijkheden:

Extra mogelijkheden:

Extra mogelijkheden:

/2

- Meer uren fotografie en meer digitale foto’s
- Voordelige pré-wedding shoot
- Uitnodigingen en bedankkaarten met foto
- Upgrade naar grotere luxe ingebonden bruidsboeken
- Bestellen van kleinere ouderalbums
- Opgeplakte vergrotingen ingelijst in museumlijst
- Portretstudio op locatie (ook voor grote groepsportretten)
- en nog veeeeel meer!!!

€ 595,-
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- Meer uren fotografie en meer digitale foto’s
- Voordelige pré-wedding shoot
- Uitnodigingen en bedankkaarten met foto
- Upgrade naar grotere luxe ingebonden bruidsboeken
- Bestellen van kleinere ouderalbums
- Opgeplakte vergrotingen ingelijst in museumlijst
- Portretstudio op locatie (ook voor grote groepsportretten)
- en nog veeeeel meer!!!

€ 795,-
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€ 995,-
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5 uur reportage | 125 foto’s op USB | groot luxe album

Stijl & mogelijkheden

Beursaanbiedingen

Na kennismaking en voorbereidingsgesprek ontvangen
jullie via de mail een opzet voor de dagplanning.

Gevoel en spontaniteit: van jullie én jullie gasten. Dát kenmerkt
mijn stijl. Ik zie jullie graag blij en tevreden, en denk graag met
jullie mee:

GEEN voorrijkosten bij je bruidsreportage*
GRATIS opgeplakte vergroting bij afname van inlijstwerk**

Jullie kunnen mij 5 uur inzetten voor de reportage en krijgen
digitaal 125 geoptimaliseerde foto’s op hoge afdrukresolutie plus
een luxe bruidsalbum van 30x40cm (of 35x35cm) met 40 bladzijdes of een luxe album van 38x25cm/ 60blz in een luxe kaft.

- Kies uit een enorme catalogus van leuke bruidsalbums
- Laat je album helemaal naar je eigen smaak ontwerpen
- Bestel gastenboeken, kaarten, bewaarboxen, uitnodigingen, ...
- Laat je gasten fotograferen in een portretstudio op locatie

Extra mogelijkheden:

- Meer uren fotografie en meer digitale foto’s
- Voordelige pré-wedding shoot
- Uitnodigingen en bedankkaarten met foto bestellen
- Upgrade naar grotere luxe ingebonden bruidsboeken
- Bestellen van kleinere ouderalbums
- Opgeplakte vergrotingen ingelijst in museumlijst
- Portretstudio op locatie (ook voor grote groepsportretten)
- en nog veeeeel meer!!!

- Bestel inlijstwerk met museumlijsten van Barth/ Larsson-Juhl

Een voorbereidende pré-wedding shoot voor € 125,-***

* Maximaal € 50,- / 170km. Vraag naar de mogelijkheden!
** Maximaal 30x40cm opgeplakt op 1mm polystyreen
*** Bij boeking van een reportage vanaf € 595,- !

Laat je gegevens achter voor:

- Tevredenheidsgarantie

- GRATIS gouden tips voor je trouwdag
- GRATIS advies voor je fotografie schema
- GRATIS offerte op maat

Op jullie trouwdag ben ik onopvallend aanwezig, zodat ik jullie
kan fotograferen op onbewaakte momenten. Foto´s met uitstraling en de juiste timing - dat is waar het om gaat!

Bekijk fotoboeken, ingelijst werk tijdens een kop koffie!
Kom kijken in mijn stand of in mijn studio!!! Jullie ideëen zijn,
net als jullie, harte welkom!

- Ik neem graag de tijd voor goed advies
- De foto’s worden gebruikt voor promotie en zijn rechtenvrij!
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