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BRANDING
POWERSESSIE
EEN UITGEBREIDE  BEELDBANK VOOR 

ONDERNEMERS 



PROFESSIONELE
PORTRETTEN EN ACTIEFOTO’S

EEN PERSOONLIJKE BEELDBANK

Naast gezamenlijke foto’s is er voldoende ruimte voor 

persoonlijke portretten en sfeerbeelden. We schieten foto’s 

die écht aansluiten bij jouw karakter, kernwaarden en 

werkwijze. Jouw persoonlijke beeldbank.

GEEN GEDOE, WE HEBBEN OVERAL AAN GEDACHT

● Uitgebreid draaiboek, iedere minuut is waardevol

● Altijd voldoende figuranten aanwezig

● Één locatie met verschillende sfeervolle plekken

● Mini-masterclass ‘Charismatisch Poseren’ 

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

dat het goed is

VANAF € 475,-

In één sessie je website en tijdlijn gevuld

Portretten, sfeerbeelden en actiefoto’s

Minimaal 18 hoogwaardige foto’s 

✓

✓

✓

BINNEN 5 UUR JOUW VISIE & WERKWIJZE IN BEELD

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

elkaars figuranten. Op deze manier bootsen we veel situaties na, zoals 

een werkoverleg, coachingsgesprek en trainingssituatie. 



STAP 2: DE FOTOSHOOT

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

figuranten. Na een korte voorstelronde krijgen jullie een mini-workshop Charismatisch 

Poseren, waarbij je leert hoe je zelfverzekerd en ontspannen op de foto staat. 

WERKWIJZE
STAP 1: DE VOORBEREIDING

Je reserveert jouw datum in de online agenda. 

Ruim van tevoren ontvang je een mail met uitleg en 

alles waarmee je rekening moet houden. 

Persoonlijke intake 

Ook sturen we je een persoonlijke vragenlijst voor 

meer inzicht in jouw kernwaarden, karakter, 

werkwijze en wat je wilt uitstralen. 

WE HEBBEN EEN BULLETPROOF WERKPLAN 



STAP 3: TIJD VOOR TROTS  

De foto’s worden direct samen met 

het 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. 

Actiefoto’s

Er worden situaties nagebootst waarbij 

je met klanten of collega’s (de andere 

modellen dus) op de foto gaat. We 

fotograferen op verschillende plekken 

in verschillende settings. 

Zo kun je een coachings- of 

verkoopgesprek voeren en een 

ontspannen sfeer pakken in de 

coffeecorner. Ook ensceneren we een 

trainingssituatie, waarbij ieder model 

zijn of haar moment voor de groep 

krijgt. 

Authentieke portretten

Tijdens het maken van individuele portretfoto’s rouleren jullie en heb je de tijd om van 

kleding te wisselen. We maken gebruik van de hele ruimte en doordat je je eigen 

attributen meeneemt, worden de foto’s nog persoonlijker. Er is speciale aandacht voor de 

boodschap die je met de foto’s wilt overbrengen. 



Fotoshoot incl. 18  bewerkte beelden

Pluspakket: alle foto’s (minimaal 40 in totaal) 

€ 475,- excl. btw

+  € 79,- excl. btw

★★★★★

“Voordat ik boekte twijfelde ik… Hoe breng ik in beeld 

wat ik doe en hoe lang kan ik uit de foto’s putten? Ik 

post veel en heb een database met veel variatie nodig. 

Kan dat wel in één shoot? 

Achteraf is het een no-brainer! 

Zoveel materiaal, zoveel verschillende situaties en 

prijs-kwaliteit is top.”

Rogier van Wagtendonk

Tech expert & Business Coach

★★★★★

“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 

PRIJZEN



VOORBEELD 
SELECTIE 
Hier zie je een selectie van 18 foto’s 
en situaties die mogelijk zijn 
binnen één sessie. 

Per sessie kunnen de beelden en 
situaties verschillen, afhankelijk 
van de groep en de 
mogelijkheden ter plaatse.



Let op:

✓      Training setting mogelijk met scherm óf flipover  

✓      De foto’s in het pluspakket zijn variaties op de standaard situaties

✓      Per sessie kunnen de beelden en situaties verschillen, maar uiteraard 
          krijg je hoe dan ook voldoende variatie



SAMEN JOUW KERN ONTDEKKEN? 

“ Als je niet laat zien wie je écht bent, 

krijg je niet wat je wilt.” 

Schrijf je in voor de komende sessie

DIRECT INSCHRIJVEN

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

