Bouwstenen!

Helder en overzichtelijk,
waarom zou je het moeilijk
maken als het makkelijk
kan? Met bouwstenen kan
je heel makkelijk een eigen
pakket samenstellen. Of
een bestaand pakket
uitbreiden, makkelijk toch?!
Stel elke vraag, of benoem
elke wens die bij je opkomt.
De drempel is laag en alle
vragen of voorstellen zijn
welkom!

Een pakket of fotoshoot samenstellen middels bouwstenen, zo werkt het..
Veel tekst en uitleg is niet nodig, omdat het simpelweg heel eenvoudig werkt. Of je nu zelf een pakket wilt samenstellen voor je bruiloft, of een familieshoot wilt
organiseren, het kan allemaal. Een bestaand pakket uitbreiden, geen probleem! Je kids op bijzondere wijze laten fotograferen voor aan de muur, of dat bijzondere
fotoalbum? Of wil je graag die speciale periode van je zwangerschap professioneel laten vastleggen? Ook dat kan! Bekijk hieronder met welke bouwstenen je kunt
samenstellen. Heb je andere wensen of ideeën, schroom niet, stel ze gerust voor. Tenslotte is het jou of jullie fotoshoot!

Bouwstenen!
Helder en overzichtelijk, waarom zou je het moeilijk maken als het makkelijk kan?
Stel elke vraag, of benoem elke wens, die bij je opkomt. De drempel is laag en alle
vragen of voorstellen zijn welkom! De bouwstenen waar je zelf een pakket mee kan
samenstellen, of een bestaand pakket mee kunt uitbreiden, staan hieronder. Stuur
even een email of whatsapp en laat me weten wat je wensen zijn. Dan krijg je een
prijsindicatie, voor jou/jullie op maat gemaakt, terug.

-

Aantal in te zetten uren fotografie
Kids en/of familieshoot
Zwangerschapsshoot
Aantal hoge resolutie foto’s
Zwart-wit foto’s
Speciale bewerkingen
Loveshoot
After or before wedding fotoshoot
Drone fotografie
Digital gallery
Fine-art fotoalbum
Luxe kwaliteit fotoalbum
-2e fotograaf
Videograaf

Afspraak maken? Graag!
Met plezier luister ik naar jullie of jouw verhaal. Vul het contactformulier geheel
vrijblijvend in op de website, of stuur gewoon een whatsapp. Je krijgt snel een reactie
van mij met antwoord op je wensen. Tot kliks!
Weddingmarks-fotografie
info@weddingmarks-fotografie.nl - tel: 0031612240118

