Capture your
memories now &
remember them
forever

WELKOMSTGIDS

Wat ontzettend leuk dat jullie interesse hebben in een shoot bij
Jennifer Snippe Fotografie.
In deze gids vindt je meer informatie over ons en onze werkwijze.
Heb je na het lezen van deze gids nog vragen?, schroom dan niet om ons te
mailen of bellen.
Lieve groet,
Jennifer Benjamins-Snippe

Tijdloos & Exclusief
Stijlvolle, tijdloze & exclusieve foto's die echt de wauw-factor hebben

Ons doel bij elke shoot:
prachtige foto's maken, die je écht aan de muur wilt
hebben hangen.

Onze werkwijze
Als jullie besluiten een shoot bij ons te boeken, plannen wij een persoonlijke
afspraak in onze ruime studio in Hoogeveen (Drenthe).
Hier kunnen wij onder het genot van een kopje koffie of thee, jullie wensen en de
mogelijkheden bespreken.
Jullie kunnen meteen de sfeer in de studio proeven, en ons prachtige drukwerk
bekijken en voelen.
Als jullie er uit zijn welk pakket jullie graag willen boeken, dan leggen we de
shootdatum vast en betalen jullie het pakket van jullie keuze. (pinnen is mogelijk).
Na betaling staat jullie plekje gereserveerd, en kan ik beginnen met de styling.

We houden (indien nodig) contact via whatsapp of e-mail, wat betreft de styling.
En dan is het eindelijk zover, jullie shoot!
Tijdens jullie shoot maken we de allermooiste foto's in de studio of op de
afgesproken (buiten)locatie.
Na de shoot zorg ik er voor dat jullie foto's stuk voor stuk professioneel bewerkt
worden.
Jullie ontvangen (meestal) binnen een aantal dagen alvast een preview van de
shoot.

En zodra ik alles voor jullie klaar heb, plannen we een bestelsessie in de studio
voor jullie in.
Tijdens deze bestelsessie bekijken we samen de prachtige foto's van jullie shoot.
En hebben jullie de mogelijkheid om de allermooiste foto('s) van jullie shoot, te
bestellen op onze prachtige materialen. Om zo nog jarenlang, elke dag van jullie
foto's te kunnen genieten.
Ongeveer 4 weken na de bestelsessie is jullie bestelling klaar. En dan kan het
genieten van jullie foto's écht beginnen!

TIP!
Maak alvast wat foto's en filmpjes van
jullie woning. Zo kan ik jullie makkelijker
adviseren bij geschikt drukwerk voor aan
jullie muren.
En als jullie er echt niet uit komen, geef
dit dan even vooraf aan, dan kunnen we
de bestelsessie bij jullie thuis plannen.

Niet alleen maar een fotoshoot, maar een complete herinnering.
Omdat wij vinden dat elke shoot een complete herinnering moet zijn, ontvangen
jullie bij elke UNIEKshoot de afgedrukte foto's (fine-art prints) in 10x15cm en een
USB-stick met de digitale foto's in een mooie bewaarbox.
En bij elke LUXEshoot zelfs een prachtig album of royal prints in een luxe
bewaarbox.

De foto's op de USB-stick zijn geschikt om te gebruiken als achtergrond van je
telefoon, tablet, laptop en computer. Om te delen op social media en om zelf tot
13x18cm te laten afdrukken.
Groter dan 13x18cm kan alleen via ons.
Jullie boeken ons namelijk voor de allermooiste foto's en daarom willen wij ook
heel graag het allermooiste drukwerk aan jullie leveren. Met andere worden, je
stelt je eigen kunstcollectie samen.
Doordat wij samenwerken met de allerbeste foto vaklabs, kunnen wij garanderen
dat ons drukwerk er precies zo uitziet als bedoelt, en generaties lang mooi blijft.

Ons team

Fotograaf & Eigenaar

Mijn naam is Jennifer Benjamins-Snippe, 29 jaar
oud, getrouwd, moeder van een prachtige zoon
& 2 prachtige dochters.
De passie voor fotografie zat er al jong in, en is in
de zomer van 2010 uitgegroeid tot mijn bedrijf.

Ons team

Assistent & Second shooter

Mijn naam is Justin Benjamins, 31 jaar oud,
getrouwd met Jennifer & vader van onze
prachtige zoon & 2 prachtige dochters.
Sinds 2012 beantwoord ik waar nodig, mailtjes
en telefoontjes. Het is dus heel goed mogelijk
dat wij elkaar eens spreken.

Ons team

De allerbeste leveranciers
Om jullie te kunnen voorzien van het allermooiste
(handgemaakte) drukwerk, werken wij samen met de
allerbeste leveranciers.
Geen massa productie en lopende band werk, maar stuk
voor stuk mensen met passie voor hun vak. Die alles met
de hand maken, zoals het hoort bij kwaliteitsproducten.

Jennifer Snippe Fotografie
__________________________________________________________
Veenmosstraat 4, 7913CA, Hollandscheveld
06-11058757 | info@jennifersnippefotografie.nl | www.jennifersnippefotografie.nl
KvK-nummer: 59352728 | BTW-nummer: NL002258002B40
Dankjewel voor het lezen van deze gids.
Heb je nog vragen? Stuur gerust een berichtje,
wij beantwoorden al jouw vragen graag.
En zien je graag in onze studio of op 1 van
onze prachtige (buiten) locatie's.
Lieve Groet,

Jennifer

Niets mag gekopieerd, bijgesneden of veranderd worden zonder voorafgaand
schriftelijke toestemming van Jennifer Snippe Fotografie. (dit geldt voor zowel de tekst
als de foto’s)

VOLG JE ONS AL OP SOCIAL MEDIA?

