
Welk personal branding
pakket past bij mij?



De mogelijkheden: 
Ben je er klaar voor om dit kwartaal

visueel impact te maken? Wil je de

expert in jouw vakgebied worden?

Om uit te zoeken of we een match

zijn plan ik graag een

kennismakingsgesprek met je in. Klik

hier om jouw match-call met me in te

plannen. 

1. FEMALE ENTREPRENEUR FOTOSHOOT

60 min / 30 foto's 

2. BRANDED BEELDBANK GROW

3 uur / 70 foto's 

3. BRANDED JAARTRAJECT OWN IT 

9 uur / 180 foto's 

4. HIGH END INCLUSIVE

3,5 uur / 100 foto's 

Ready to grow?

https://calendly.com/sophieoelrich/even-kennismaken


The Female Entrepreneur fotoshoot
Bij de Female Entrepeneur fotoshoot boek je een tijdslot

en wordt je gefotografeerd op een locatie ter waarde van

€ 350,-. 

Wil je een fotoshoot én locatie ontvangen voor een

prettige prijs? Dan is dit het pakket voor jou. 

De volgende fotodag is in maart 2022. Er zijn deze

editie 8 plekken. 

Je krijgt:

✓ 30 foto's
✓ 60 minuten
✓ Locatie twv € 350,-
✓ Zoom meeting 
✓ Moodboard 
✓ Guideline + shopping list
✓ Datum 25 maart 2022
✓ Zelf je foto's uitkiezen
(geen reiskosten)

€ 650,- / excl. btw

Nog heel even geldt het rearly bird aanbod van €599,- 



Brand beeldbank GROW
Deze unieke fotoshoot is echt gericht op het groeien van je
onderneming en jouw visuele kracht. Een uitgebreide
fotoshoot van drie uur met 70 foto’s. Een investering waar je
makkelijk 1 tot 2 jaar mee vooruit kan! 

Dit is mijn meest bestelde fotoshoot. 

Je krijgt:

✓ Drie uur fotografie

✓ Personal Branding beeldbank met 70 foto's

✓ Voorbereidende zoomcall + intake formulier

✓ Persoonlijk moodboard

✓ Guideline met advies 

✓ Geschreven advies visagiste

✓ Geschreven advies styliste

✓ Telefoon nummers visagiste/styliste 

✓ Locatiehulp en lijst een met mijn favoriete

partners 

✓ Sneakpeak binnen 2 werkdagen

✓ Onbeperkte kledingwissels

✓ Nazorgpakket

€ 1250,- / excl. btw



Branded Jaartraject OWN IT 

€ 2500,- / excl. btw

Bij deze heerlijke fotoshoot boeken we meerdere fotografie
momenten in. Je krijgt 9 uur aan fotografie en 180 foto’s die
je zelf mag verdelen! We gaan een 1 jaar samen aan de slag. 

Een langdurige investering die zich 2 tot 3 jaar erna nog
resultaten oplevert! 

Je krijgt:
✓ 9 Uur fotografie

✓ Personal Branding beeldbank met 180 foto's

✓ Te verdelen over 2, 3 of 4 dagen

✓ Voorbereidende zoomcall + intake formulier

✓ Persoonlijk moodboard

✓ Concept uitgeschreven

✓ Guideline met advies 

✓ Geschreven advies visagiste

✓ Geschreven advies styliste

✓ Telefoon nummers visagiste/styliste 

✓ Locatiehulp en lijst een met mijn favoriete

partners 

✓ Sneakpeak binnen 2 werkdagen

✓ Onbeperkte kledingwissels

✓ NazorgpakketLet's  g et  v is ibl e !



€ 3900,- / excl. btw

High End Inclusive Een fotoshoot met alles erop en eraan. Je krijgt inclusief een
locatie naar keuze, mijn vaste visagiste, mijn styliste én een
verwenpakket! Hiernaast word je volledig ontzorgd; want ik weet:
Tijd is geld! 

Deze fotoshoot is voor ondernemers die hun succes nog meer
willen verhogen en de stap naar een high end willen zetten,
of zelfs al doen!

Je krijgt:

✓ 3,5 Uur fotografie

✓ Branded beeldbank met 100 beelden

✓ Eigen selectie van de foto’s

✓ Visagie op locatie tvw € 500,-

✓ Styling op locatie tvw € 750,-

✓ Locatie naar keuze twv € 800,-

✓ Voorbereidend zoomgesprek van 60 min

✓ Verwen cadeau pakket twv € 149,-

✓ Zoomgesprek twee weken voor de shoot

(eventueel)

✓ Onbeperkte kledingwissels

✓ Locatiehulp en advies

✓ Nazorgpakket
Ook te boeken als traject voor € 6900,- 



Samengevat:
Ik geloof in hoogwaardige fotografie. In kwaliteit, in

service en in positionering. Ik vind het belangrijk dat

jij comfortabel en op je gemak bent bij mij. Daar

neem ik veel tijd voor. Een extra keer bellen? Of een

extra zoom sessie? Nooit een probleem! 

1. FEMALE ENTREPRENEUR FOTOSHOOT

60 min / 30 foto's 

Betaal in een termijn € 650,-

2. BRANDED BEELDBANK GROW

3 uur / 70 foto's 

Betaal in een termijn € 1250,-

Betaal in twee termijnen € 625,-

Betaal in drie termijnen € 416,-

3. BRANDED BEELDBANK OWN IT 

9 uur / 180 foto's 

Betaal in een termijn € 2500,-

Betaal in twee termijnen € 1250,-

Betaal in drie termijnen € 833,-

4. HIHG END INCLUSIVE

3,5 uur / 100 foto's 

Twee keer te boeken als trajcet voor €

6900.- 

Betaal in een termijn € 3900,-

Betaal in twee termijnen € 1950,-

Alle prijzen zijn excl btw, reis en parkeer kosten


