Social media portret
Juist bij sociale media is een goede, professionele
uitstraling belangrijk. U krijgt maar één kans voor een eerste
indruk
Basisprijs social media portret *

€ 49,00

Extra foto		

€ 15,00

Printbaar bestand		

€ 25,00

Digitaal bewerken (p/half uur)		

€ 25,00

* Inbegrepen is 1 opname in LinkedIn & webformaat met gebruikerslicentie
voor onbeperkte duur. Prijzen inclusief BTW

Meerdere mensen binnen uw bedrijf ?
Op locatie ? Stuur uw verzoek voor een offerte op maat.
In de studio maken we een zakelijk portret met een neutrale
achtergrond. De opnames duren ongeveer 15 minuten. Hierna
zoekt u direct uw foto uit voor gebruik op social media. Uw
ontvangt één digitale versie van de geselecteerde opname voor
gebruik op LinkedIn en overige social media. De foto wordt
naar uw
mailaccount gezonden waarna u deze direct op de gewenste
sites kunt plaatsen.
Wilt u liever opnames op locatie, zowel binnen als buiten is
mogelijk. Graag denk ik met u mee voor een passende foto bij
uw huisstijl of logo.
Bedenk dat u ook maar één keer een goede
digitale indruk kunt achterlaten!

Petra Muilenburg Fotografie
Brahmsstraat 123, 2901 JE Capelle a/d IJssel, Telefoon: 010-220 34 65, info@pm-fotografie.nl

Aanbieding leden OndernemerZZcaPelle
Als lid van OndernemerZZcaPelle bent u druk bezig met netwerken en de
zichtbaarheid van uw onderneming.
Een goed verhaal wordt ondersteund door goed
beeldmateriaal. Het regelmatig verversen van
inhoudelijke informatie is zeker van belang.

Boek uw social media portretsessie en ontvang als lid van de
vereniging OndernemerZZcaPelle een extra foto ter waarde van €
15,00.

Naast een goede social media presentatie in beeld kunt u deze foto
gebruiken om regelmatig af te wisselen. U kunt er ook voor kiezen
om voor diverse media andere beelden te gebruiken. Daarmee
kunt u zich onderscheiden in de verschillende doelgroepen, wat
uw herkenbaarheid vergroot.
Breng uw persoonlijke boodschap nog beter over
door uw website en communicatie
www.taurus-management.nl
materiaal te voorzien van persoonlijke beelden.
Als ondernemer bent u het gezicht en vaak het product van uw bedrijf. Een
goede afspiegeling van uw onderneming is daarom essentieel. Volsta hierbij
niet met stockmateriaal dat door velen gebruikt kan worden. Onderscheid u
door uw bedrijf en uzelf professioneel te presenteren!
Graag verzorg ik uw beeldmateriaal en denk met u mee over de beste visuele presentatie van uw bedrijf en product.
Neem nu contact op en maak een afspraak

Petra Muilenburg Fotografie
Brahmsstraat 123, 2901 JE Capelle aan den IJssel,
Telefoon: 010-220 34 65, info@pm-fotografie.nl

