
BEREID JE MAAR VOOR OP EEN SUPERLEUKE FOTOSESSIE!

De powersessie doe je samen met een kleine groep ondernemers. Jullie zijn elkaars 

‘figuranten’. Op deze manier kunnen we een hoop situaties nabootsen, zoals een 

coachingsgesprek of trainingssituatie. 

Je krijgt veel tijd om elkaar te leren kennen. Dit is niet alleen gezellig, maar wie weet houd je 

er ook nog eens leuke (zakelijke) contacten aan over.

HET VERLOOP VAN DE SESSIE

Tijdens de inloop kun je gratis koffie of thee pakken en kun je alvast de locatie bekijken. 

Zorg dat je ruim op tijd bent, want we hebben een strak schema. 

BRANDING POWERSESSIE 

Na een korte voorstelronde geeft Wijnand een 

mini-workshop ‘Charismatisch Poseren’ waarbij je leert 

hoe je zelfverzekerd en ontspannen op de foto staat. 

Vervolgens nemen we het programma door en krijg je 

voorbeeldfoto’s te zien. Zo weet je precies waar je aan 

toe bent.

Dan gaan we het atrium van MyOffice in. Hier staan veel verschillende tafels, stoelen, 

banken en een grote bar. Ieder hoekje ziet er sfeervol uit en daar gaan we gebruik van 

maken! 

Iedereen krijgt ruim de tijd voor verschillende persoonlijke portretten, 1:1 gesprekken, 

groepsfoto’s en training foto’s. Er is een handig rouleersysteem waardoor je steeds met 

andere mensen op de foto staat. Ook kun je je regelmatig omkleden. 

TIJD VOOR TROTS

Tijdens de fotoshoot bekijk je direct de foto’s. Zo weet je zeker dat ze goed zijn. 

Binnen twee weken komen de foto’s online te staan en kun je jouw favorieten uitkiezen. 



1. VUL HET INTAKEFORMULIER IN

Dit formulier geeft ons inzicht in wie jij bent, wat je wilt en wat je nodig hebt: 

linkfotografie.nl/intakes/intake-branding-powersessie

2. KLEDINGTIPS

Hieronder een aantal kledingtips. Meer tips kun je hier vinden.

● Neem véél kleding mee 

● Geen drukke motiefjes of heel felle kleuren

● Let op het decolleté

● Houd sieraden subtiel

3. ATTRIBUTEN

Bedenk welke attributen je gebruikt tijdens je werk of in je vrije tijd en neem deze mee.

● Schriften, pennen, laptop, werkmappen, Ipad, telefoon

● Oorkondes, promotiemateriaal, interessante (studie)boeken

● Koptelefoon, microfoon, camera, spelletjes, meditatiekussen

● Alles wat je zelf kunt bedenken

DE LOCATIE

De fotoshoot vindt plaats in het pand van 

MyOffice Utrecht.

Computerweg 22

3542 DR Utrecht

Parkeren is gratis en kan voor de deur. 

WE HEBBEN EEN BULLETPROOF WERKPLAN 

GEEN GEDOE, WIJ HEBBEN OVERAL AAN GEDACHT

● Uitgebreid draaiboek, iedere minuut is waardevol

● Altijd voldoende figuranten aanwezig

● Één locatie met veel verschillende sfeervolle 

plekken

● Mini-masterclass ‘Charismatisch Poseren’ 

● De foto's zijn direct te bekijken, dus je weet zeker 

dat het goed is

● Uitgebreide beeldbank met veel variatie

https://linkfotografie.nl/intakes/intake-branding-powersessie/
http://linkfotografie.nl/tips-linkedin-profielfoto

