foto-e-motions business-to-business portfolio
e-company
e-company verbeeldt wat u als onderneming beweegt of wat uw onderneming in gang zet. met ecompany maak ik beelden van de gedachte(n) die u als ondernemer wilt communiceren.
e-company is er voor grote èn kleine bedrijven, van starter tot multinational. alleen het beste beeld telt
en het resultaat is een zeer professioneel eindproduct. daartoe beschik ik over een moderne mobiele
studio die volledig digitaal is; van fotoshoot tot high-end nabewerking. bovendien voldoet de
gecalibreerde digitale nabewerking aan de eisen gesteld binnen de grafische industrie. de e staat ook
voor express: de mogelijkheid tot snelle aflevering via de ftp-server of andere media.
onderwerpen van de e-company beelden zijn in- en exterieur, lifestyle onderwerpen,
productieprocessen, portret- en productfotografie voor drukwerk, website, reclame-doeleinden of het
uitbeelden van uw corporate identity.

e-ducation
e-ducation staat voor het op een bijzondere manier weergeven van het leerproces van mensen,
medewerkers, collega’s.
ik heb een achtergrond in zowel het bedrijfsleven als in het commercieel onderwijs en heb gemerkt dat
het terugzien van beelden uit het leerproces, het geleerde beter helpt vast te houden. zeker als dit op
een indringende manier gebeurt. vandaar e-ducation.
nodig mij uit en ik laat zien hoe jij leert, hoe jij leren ervaart en hoe anderen het ervaren. ideaal voor het
geven van feedback. direct, maar ook dagen, weken nadien.

e-workshop
e-workshop staat voor het op een ludieke, maar professionele manier weergeven van het
ervaringsproces van mensen, medewerkers, collega-netwerkers, vrienden, die samen op een
ontspannen manier een workshop volgen.
workshops zijn vaak gekaderd in een leuke dag, middag of avond, en kennen doorgaans ook een
serieuze ondertoon. het terugzien van beelden uit het proces van beleven en ervaren, leidt ertoe dat we
weer beleven en ervaren. ook zakelijk gezien: het helpt de ervaring vast te houden. vandaar eworkshop.
nodig mij uit en ik biedt twee vliegen in één klap: de ervaring opnieuw beleven èn mooie beelden.

condities
veel is mogelijk. ik werk voor een uurtarief of we spreken een all-in prijs af. het eindresultaat is altijd
professioneel alsmede de weg ernaar toe. ik hanteer de algemene voorwaarden van de
fotografenfederatie.

