MEL
D JE
UIT
ERL
IJK
1 ME
I AA
N

HET PROEF ABONNEMENT
CON IN E CON EN
FOOD ONDE NEME
PE IODE MEI

OO
M OK

EENMALIG
O
OEF
Het Foodfotografie P oefabonnemen :
Een abonnement dat na maanden afloop .
Pe iodieke fo o hoo op loca ie
Afhankelijk van je pakketkeuze kom ik 4 of 6 keer op bezoek bij jouw onderneming
om mooie beelden te maken. Zo kan jij altijd inspelen op de actualiteit met nieuwe
smaakvolle foto's!
Het abonnement loopt van mei
o en me ok obe
aan. Dit kan per mail via info stefaniespoelder.nl

. Meld je voor 1 mei

6 maanden content

1 moodboard

Genoeg toffe foto s voor minimaal

Vooraf op maat voor jouw onderneming

posts per week

4 of 6 fotoshoots op locatie
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4 x Fotoshoot op
locatie van 2 uur

6 x Fotoshoot op
locatie van 2 uur

6 x Fotoshoot op
locatie van 2 uur

1 x brainstorm

1 x Brainstorm

6 x 1 uur hulp bij
contentplanning

1 x Moodboard

1 x Moodboard
1 x Brainstorm
1 x Moodboard

6X

6X

€ 220 P/M

320 P/M
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OF

OF
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€ 1280

EENMALIG
€ 1880

EENMALIG
€ 2360

Alle pakketten starten mei

€ 400 P/M

en lopen na
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Mijn enthousiasme ligt op het gebied van alles met ‘eten .
Van koken stylen tot fotograferen.
Voor elke foto zoek ik naar de juiste combinatie van kleuren
en structuren in de vorm van een ondergrond, keramiek of
andere styling items.
Ik help ik je graag aan professionele foto s voor jouw
onderneming. Smaakvolle foto's! Samen creëren we een
uitstraling, die past bij jouw merk.
Dit doe ik vanuit mijn 10 jaar ervaring in marketing,
foodfotografie food styling.
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Ik wil een eenmalige shoot boeken is dit nog mogelijk
Zeker! Dit abonnement is een extra dienst die ik nu (voor het eerst) naast mijn reguliere foodfotografie shoots aanbied.
Is het aantal plekken onbeperkt
Nee, ik heb ruimte voor 8 ondernemers. Bij veel aanmeldingen zal ik een keuze maken op basis van volgorde van aanmelding en
beste match.
Waarom bied je een abonnement aan
Al langer merk ik dat hier veel vraag naar is. De periode van mei tot oktober is voor mij perfect om dit uit te proberen. Ik werk vanaf
mei wekelijks 1 dag extra om dit aan te kunnen bieden, zonder dat de reguliere shoots hier iets van merken.
Wanneer gaat het proefabonnement in
De eerste betaling vindt plaats in mei. In deze maand maken we ook het moodboard en plannen we de 1e shoot(s).
Waarom loopt het abonnement af
Ik reis van december tot januari door Indonesië met mijn gezin. Daarnaast wil ik proeven/ervaren hoe het is om middels een
abonnementsvorm te werken. Wellicht dat er in 2023 opnieuw een aanbod komt, voor een kleiner aantal food ondernemers.
Moet ik me voor een bepaalde datum aanmelden
Ja, 1 mei is de uiterlijke aanmelddatum. Je meldt je per mail aan via info

stefaniespoelder.nl.

Hoe gaat de betaling in ijn werk
Je ontvangt -afhankelijk van jouw keuze- 1 factuur met het totaalbedrag, of 6 x een factuur met het termijnbedrag.
Zijn de prij en inclusief of exclusief btw
De prijzen zijn gericht op de zakelijke markt en dus exclusief btw.
Kan ik ook een deel van de periode afnemen
Nee, in dat geval kun je beter een losse shoot boeken.
'Hulp bij contentplanning Wat houdt dat in
In 1 uur per maand help ik je met het creëren van een mooie feed (op instagram) en/of het inplannen van posts. Let op, jij blijft
diegene die het account beheert, de foto's plaatst en teksten schrijft.
Hoe it het met reiskosten
Reiskosten/-tijd binnen Twente zitten bij de pakketprijs in. Daarbuiten is het 40 cent per km.
Voor wie is dit aanbod bedoelt
Food ondernemers die behoefte hebben aan continue content. Denk aan receptfotografie voor een blog. Gerechtfotografie en
dranken voor een horecazaak, sfeervolle productfotografie voor een food producent.
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