
Voorbereiding Mini Foto Sessie
 

Supertof dat je er bĳ bent!

PERSONAL BRANDING PROFIEL
Vul je dit formulier even voor me in?  
Zo ben ik zéker dat we die beelden maken die 100% bij je passen.
Je kan er eventueel ook je eigen ideeën kwijt.

OUTFITS
Je mag gerust enkele kledingwissels doen tijdens de shoot.
Graag maximaal 2 volledige wissels.
(meer mag als je dat graag wil, maar het neemt vaak veel tijd uit onze shoot, 
dus hou er rekening mee)

Denk voor je outfit vooral in laagjes.
Een extra trui of een jasje bijvoorbeeld is snel aan- en uitgedaan, maar je krijgt 
meteen al een andere look.
Of een broek waar je verschillende bovenstukken op aan kan 
(vaak is de onderkant zelfs niet in beeld)

https://forms.gle/DEYnAvXweRNf1oN28


Vermijd indien mogelijk grote (merk)opdrukken of fijne streepjes of lijntjes.
T-shirts met grote slogans (die bij je persoonlijkheid passen) zijn dan weer 
wel tof.
Vergeet ook geen accessoires, of een extra paar schoenen. 
En heb je een brandkleur en/of lievelingskleur, dan is het ook altijd leuk om een
kledingstuk of accessoire in die kleur bij te hebben, maar het is geen must.

FOTO ACCESSOIRES
Verder mag je nog een aantal accessoires meebrengen die passen bij je
brand / persoonlijkheid / bedrijf.
Denk bijvoorbeeld aan een journal, je macbook, kristallen, boeken die je 
momenteel leest, kleurstalen, een kunstwerk, een sketchbook, ...
Dit kunnen ook spulletjes uit het dagdagelijkse leven zijn zoals jouw favoriete
koffiekopje, een card deck, een magazine, je oortjes (podcast luisteren),
enzovoort.
Maar kan ook eten of drinken zijn ...  (datgene waarvan je een leven
zonder niet kan voorstellen  :))
Je kan ook denken aan spullen die je figuurlijk kan inzetten om iets uit te
beelden of een persoonlijkheidskenmerk uit te vergroten, zoals een
verrekijker, een wereldbol, een landkaart, een fles champagne, ...

Kortom: alles wat jij graag mee op de foto wil en wat van je beeld een 
(persoonlijk) verhaal maakt.

Ik laat het aan jou wat je graag meebrengt. Denk er niet té diep over na. :)
Pak de spulletjes in waar je meteen aan denkt en die helemaal JIJ zijn. 



VERLOOP VAN DE SHOOT
Omdat we deze dag back-to-back werken en een strakke planning
hebben, zou ik willen vragen om zéker op tijd aanwezig te zijn.
Volg de pijlen op de locatie en/of de instructie die je vindt bij de voordeur.

De visagie en hairstyling duurt 45'.
An, m'n visagiste, bespreekt graag met jou je make-up en haarstijl en bij een
drankje word je heerlijk opgemaakt.
Daarna gaan we aan de slag met jouw personal brand fotosessie.
Die duurt ook 45'.  
Inez, onze setstylist, helpt tijdens de shoot om leuke hoekjes voor je klaar te
maken met oa. de spulletjes die je zelf meebracht.

Heb je eigen ideeën of een moodboard dat je wil delen, dan kan je die
achterlaten in je personal branding profiel. 

We maken zo veel beelden als we kunnen, minstens 20 en dit in een brede
variatie van close-up tot full body en van white space tot een detail.

Er is helaas geen mogelijkheid tot uitloop. Wil je graag meerdere foto's of een
langere sessie, dan kan je eventueel 2 timeframes na elkaar boeken of vraag
informatie over een jaartraject.

NA DE SHOOT
Enkele dagen na de shoot kan je jouw 12 beste beelden uitkiezen uit een
persoonlijke galerij die je per mail ontvangt.
Eventuele extra foto's kan je tegen een kleine meerprijs aanschaffen.
Later daarover meer.

Heb je voor nu nog vragen, dan kan je me bereiken via 0486 29 74 09 of
via kim@kimmarivoet.be.  
TOT SNEL!  xxx

https://forms.gle/PE2im9fDkrwnvvuS7
https://forms.gle/DEYnAvXweRNf1oN28

