
BEELDBANK FOTOGRAFIE  & 
 STRATEGISCH ADVIES



Je bent klaar om jezelf als expert in jouw werkgebied neer
te zetten. Dit bereik je door middel van personal branding.

We leven in het swipe-tijdperk, belangrijker nog, jouw
klanten leven in het swipe-tijdperk.

 
Je boodschap moet kraakhelder zijn en anders swipen we
doornaar het volgende wat mogelijk onze interesse pakt.

Als bedrijf moet je blijven schakelen, moeite doen. 
Investeren in een ijzersterke beeldbank voor jouw

onderneming,

JE HEBT EEN GOEDLOPEND
BEDRIJF 



Energiek of juist ingetogen, de beelden worden
passend voor jou. 

Hieruit blijkt wel dat het hebben en onderhouden van
een passende beeldbank ongelofelijk belangrijk is. 

Als je de aandacht van je doelgroep weet te trekken
wek je hun interesse. Vanuit die interesse ontstaat er

een drang waaruit actie zal ontstaan.
 

En wat zal die actie dan zijn? Het kopen of afnemen
van jouw product of dienst. Mensen zijn maar liefst
85% meer koopbereid na het zien van een product

met sterk beeld.
 

Een lap tekst is een lapt tekst. 
Door het visueel te maken ga je jezelf onderscheiden.

Wij willen kopen vanuit gevoel, vanuit emotie. 
De emotie passend bij jouw bedrijf. 

 

OVER HET ALGEMEEN
ONTHOUDEN WE 80% VAN

WAT WE ZIEN, EN MAAR 20%
VAN WAT WE LEZEN.



 

Over al deze emoties kunnen we praten en schrijven, maar
wanneer je het ziet zal het werkelijk binnenkomen. 

Door de passende emotie voor jouw product zowel in
teksten als visueel op de markt te zetten creëer je een

ijzersterke positie waar niemand omheen kan. 
Uniek, 

want er is geen foto hetzelfde. 
 
 
 
 
 
 

HET ZIJN FOTO’S VAN JOUW
BEDRIJF, JOUW MENSEN, 

JOUW TROTS.



Hieronder vind je 3 pakketten.

Zelf ben ik fulltime werkzaam als ondernemer, fotografie  
is mijn signature tool in het ondernemerschap. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Daarnaast vind ik mijn passie in het analyseren van
communicatie, strategie en personal branding.  

Niet geheel onbelangrijk, dit alles op een laagdrempelige
luchtige en gezellige manier.  

 
Ik wil bedrijven laten inzien dat het niet lastig hoeft te

zijn. Wel ijzersterk, met een fundatie van kennis. 
 

 Ik kan bedrijven het ‘aha, dit is voor mijn bedrijf zo
geniaal slim’ moment brengen. Handvatten en inspiratie

op een nuchtere simplistische manier.
 

Genoeg gepraat, 
op naar die ijzersterke beeldbank en groei.

IK WORD GEPREZEN OM MIJN
POSITIEVE INSTELLING EN ENERGIE. 

DIT WIL IK INZETTEN OM JOU TE
HELPEN. 



De invulling van de foto’s wordt bepaald na
een telefonisch overleg.
Denk aan de locatie en andere details. 
Ik lever passende beelden voor je bedrijf op
een manier die aansluit bij jullie missie.  
Na deze shoot is je bedrijf en team goed
vertegenwoordigd op beeld.

*Voor ieder portret boven de 5 personen reken ik €35,- euro.  

‘BASIS’

Portretfotografie tot 5 personen*
Teamfoto
Jouw werkplek/bedrijf gefotografeerd

Investering: €495,- euro



Twee waardevolle shoots  

Ik fotografeer een dag mee in jullie onderneming.
Dit zijn zogenoemde 'behind the scènes' foto's die
voor persoonlijkheid, verbinding en vertrouwen
zorgen. De werkzaamheden en sfeer staan centraal.

In de tweede shoot gaan we 'the extra mile'.
We hebben elkaar al leren kennen en ik zal je uit je
comfortzone halen. 
Ijzersterke portretten op een mooie locatie in
verschillende settings. 
Hiermee zet je jezelf neer als expert in jouw
vakgebied.

‘VERDIEPING’
Investering: €895,- euro



Je kunt minimaal 20 foto’s per fotografie-uur
verwachten. Iedere extra gerealiseerde foto wordt
kosteloos meeverzonden.

De prijs in inclusief reiskosten, arbeidskosten,
nabewerking en natuurlijk het uiteindelijke product, de
beeldbank voor jouw bedrijf.

De foto’s koop je licentievrij. Je mag ze gebruiken voor
publicatie doeleinden zonder dat hier een extra
vergoeding voor gevraagd wordt. Naamsvermelding is
niet vereist, een eenmalige verwijzing is voor mij
voldoende. Geen sommaties, geen geneuzel over rechten.
Jouw bedrijf, jouw foto’s.

UNIEKE VOORWAARDEN



BEN JE TOE AAN EEN
STRATEGISCH
GROEIPLAN?

 



Alles moet kloppen.
Je kunt de mooiste foto's hebben, zonder plan of 
 doel gaan ze verloren.
Jij wilt weten hoe je visueel een sterke strategie opzet
waarin de waarde centraal staat. 

Mijn expertise is het slim en menselijk ondernemen.
Ik ben strategisch adviseur op het gebied van
zichtbaarheid, communicatie en sales. Dit alles word
je aangeboden in een persoonlijk business document. 

Ga samen met mij de verdieping aan binnen jouw
bedrijf of jouw product. 
In dit groeitraject zorgen we voor deze verdieping in
jouw bedrijf. Ik breng je terug naar je misie, hoor
jouw visie en stel een strategisch plan voor je op. 

‘STRATEGISCH
GROEIPLAN’ Offerte op maat 



Hiermee hoop ik je uitgelegd te
hebben waarom een passende
beeldbank en strategie zo
belangrijk is voor jouw bedrijf.

Je weet wat mijn producten zijn en
hoe deze jou tot dienst kunnen zijn.  
Ik heb je een klein inkijkje gegeven
in mijn werkwijze.

 
WAARMEE KAN IK JE NU

HELPEN?

Contactgegevens

annetgeurtsen@gmail.com

0640142481

annet.in.branding


