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HI, IK BEN MAAIKE!
Wat leuk dat je interesse hebt in een samenwerking met
me! Ik ben er van overtuigd dat we samen tot een mooi
eindresultaat kunnen komen. Of het nou is door middel van
foto's voor het promoten van jou en je bedrijf, of door
middel van een paar geweldige herinneringen aan jezelf...
of aan jouw kleine jongen of meisje (of beide!)

Op de volgende pagina's kun je meer informatie vinden
over de verschillende opties, eventuele statistieken en
aanvullende informatie.

Indien er nog vragen zijn beantwoord ik die uiteraard
graag! Stuur daarvoor een e-mail:

info@pictures-by-m.com

www.pictures-by-m.com

TESTIMONIALS
''Maaike is een hele fijne fotograaf om mee samen
te werken.
Ze werkt nauwgezet, luistert goed naar je wensen,
stelt je op je gemak en levert prachtige foto's af.
Ik zou haar zeker aanraden!''
- Nicole Renne -

////////

Nicole Renne
Aimée en Wendy

''Ik denk dat je geen idee hebt wat dit voor ons betekent.
Soms maken we ook foto's van Aimée om herinneringen
te bewaren. Als ik daar naar kijk zie ik gewoon een
mooie foto van een mooi moment etc. Het is zo
bijzonder en knap hoe je ons een foto weet te geven
waarin zoveel emotie en gevoel in die foto is
vastgelegd. Die eerste foto's zijn me zo dierbaar
geworden. Je lijkt zo snel te vergeten hoe klein ze
vroeger was en je slaagt erin om dat kleintje echt te
laten zien.''
- Wendy, moeder van Aimée -

www.pictures-by-m.com

MOGELIJKHEDEN VOOR EEN PERSOONLIJKE SAMENWERKING
OPTIE 1

OPTIE 2

Fotografie bij jouw thuis

Fotografie in de studio

(Newborn) baby, peuter, kleuter...

Wil je buitenshuis professionele

Ik heb de benodigde materialen

foto's laten maken van jezelf of

om bij jou thuis ongedwongen,

jouw kindje(s), dan is er de

maar professionele, foto's te

mogelijkheid om dit op een

maken.

(gehuurde) locatie te doen.

Comfortabel in eigen omgeving.

Maximum aantal personen: 2

NEEM CONTACT OP
VOOR EEN PRIJSOPGAVE OF BIJ ANDERE WENSEN
www.pictures-by-m.com

MOGELIJKHEDEN VOOR EEN ZAKELIJKE SAMENWERKING
OPTIE 1

OPTIE 2

Betaald partnerschap Instagram

Bedrijfsfotografie op locatie

Bedrijfsfotografie in eigen studio

Ben je op zoek naar een

In mijn studio aan huis heb ik alle

Wil je dat ik jouw product
promoot op Instagram? Leuk!

fotograaf voor het fotograferen
van jouw bedrijf, personeel,

Ik maak graag een post met

OPTIE 3

ruimte en materialen om
professionele foto's te maken van

producten, etc?

jouw producten.

bijbehorende foto's en caption
om jouw product onder de
aandacht te brengen.

Ik heb alle benodigde materialen

Voor grotere projecten maak ik

om op jouw locatie foto's te

gebruik van een externe partij

maken.

met betrekking tot de huur van
een studio.

NEEM CONTACT OP
VOOR EEN OP MAAT GEMAAKTE OFFERTE OF BIJ ANDERE WENSEN
www.pictures-by-m.com

INSTAGRAM STATISTIEKEN
Laatste update:31-05-2022

5005
Instagram community
@pictures_by_m_nl

354K
Bereikte IG accounts
(tijdsbestek van 90 dagen)

Leeftijdscategorie
18-14

>

18,3%

25-34

>

40,9%

35-44

>

24,9%

45-54

>

9,8%

Geslacht
Vrouwen > 71,7%
Mannen > 28,2%

www.pictures-by-m.com

ZULLEN WE SAMENWERKEN?
Neem gerust contact op voor het maken van een gratis oriëntatiegesprek:

Maaike Zaal - Bontemps
Kruiningen, Nederland
E-mail: info@pictures-by-m.com
Tel. 06-81800313

www.pictures-by-m.com

