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BRANDING SESSIE



BEELDMATERIAAL VOOR JE TIJDLIJN

SAMEN OP ZOEK NAAR WAT JIJ NODIG HEBT 

● Één op één intake om tot jouw kern te komen

● Alles in overleg en samenwerking

● Fotograaf Wijnand Geuze denkt mee en loodst je er 

doorheen met voorbeelden, inspiratie en een helder 

stappenplan

● Veel persoonlijke coaching voor ontspanning en 

zelfvertrouwen tijdens de shoot 

● Een veelzijdige beeldbank voor social media, website 

en de pers

Portretten, sfeerbeelden en actiefoto’s 

Volledig gericht op wat je doet en wilt uitdragen

50 tot 150 professioneel bewerkte foto’s 

✓

✓

✓

Stagneert jouw branding door een gebrek aan goede foto’s? Mis je de juiste beelden bij de 

teksten die je schrijft? Of vind je het moeilijk om je werkwijze te laten zien op foto’s? 

WE SCHIETEN EEN UITGEBREIDE EN PERSOONLIJKE BEELDBANK 

Alleen wanneer je weet wat je wilt uitstralen en wat je kwaliteiten zijn, kun je dit laten zien 

op foto’s. We duiken samen de diepte in en maken foto’s die laten zien wat je doet, hoe je 

dat doet en waarom. 

VANAF € 995,-





STAP 2: DE FOTOSHOOT

Tijdens de fotoshoot coacht Wijnand je naar jouw gewenste uitstraling toe en maakt hij 

sfeerfoto’s terwijl je aan het werk bent. Jouw kernwaarden zijn de leidraad. Jullie 

bekijken samen de foto’s en blijven afstemmen of ze écht jouw visie overdragen. 

Authentieke portretten & actiefoto’s 

De situaties die worden uitgebeeld hangen af van jouw werkwijze. Geef je trainingen of 

voer je coach- of klantgesprekken? Dan is het handig om een aantal figuranten te 

regelen waarmee we die situaties na kunnen bootsen. 

STAP 1: DE VOORBEREIDING

In een uitgebreide (online) intake bepaal je wat je wilt 

uitstralen. Jouw visie en doelen helder hebben is 

essentieel voor goede branding fotografie. 

Persoonlijk overleg

Naar aanleiding van je intake neemt Wijnand contact 

met je op. Jullie bespreken wie je bent als persoon en 

ondernemer en bepalen wat er qua fotografie voor 

nodig is om dit over te brengen.

EEN HELDER WERKPLAN EN PERSOONLIJKE COACHING

STAP 3: TIJD VOOR TROTS  

De foto’s worden direct samen met jou 

bekeken. Op die manier weten we zeker 

dat je tevreden bent. 

Thuis kun je jouw favoriete foto’s 

uitkiezen uit een online galerij. De foto’s 

worden professioneel bewerkt en in 

hoge kwaliteit opgestuurd voor 

onbeperkt gebruik. 



Één dagdeel (± 3,5 uur) incl. minimaal 40  beelden 

Volledige dag (± 7 uur) incl. heeeel veel  beelden

€ 995,- excl. btw

€ 1500,- excl. btw

★★★★★

“Wijnand is goed met de camera en een 

genie met mensen. Hij stelt je op je 

gemak, geeft precies de goede 

aanwijzingen en haalt het beste plaatje 

uit je naar boven.”

 Kasper van der Meulen, Auteur & Spreker 

★★★★★

“Super blij met onze Branding Sessie. 

Exact de uitstraling die we wilden. De 

portretten zijn veel meer dan gewoon 

mooie foto's; het zijn een verlengde van 

ons merk!”

Tibor Olgers, High-End Business Coach



“ Als je niet laat zien wie je écht bent, 

krijg je niet wat je wilt.” 

Vraag direct jouw intake aan

INTAKE AANVRAGEN

https://www.linkfotografie.nl/ONLINE-COACHEN
https://linkfotografie.nl/reserveren/branding-sessie/

