Brochure trouwen

Trouwbrochure
Welkom bij Sylvia Jennifer Fotografie, gefeliciteerd met jullie verloving!
Ik leg jullie dag met heel veel liefde en ontspanning vast. Ik ben als f otograaf op
de achtergrond aanwezig en zorg dat ik alle belangrijke m
 omenten en bijzondere
details ‘vang’ met mijn camera. Waar het nodig is, help ik jullie met het poseren
op een natuurlijke manier zodat je relaxed je dag door komt,
zonder kramp in je kaken!
Liefs,

Wie ben ik?
Mijn naam is Sylvia, en ik ben fotograaf, echtgenote van Ferry, mama van een jongen
en een meisje, woonachtig in IJmuiden en een echte romanticus. Je maakt mij blij met
een mooie bos bloemen, een lesje yoga en een grote mok verse thee. Ik ben afgestudeerd als interieur en bloemen stylist en op deze opleiding begon mijn interesse voor
fotografie zich te ontwikkelen. Het p rofessioneel fotograferen begon allemaal toen mijn
zoontje Deni geboren werd. Negen maanden lang heeft hij in mijn buik gezeten en
eindelijk was ‘ie daar. Alles van onze kleine man wilden we zo goed mogelijk in ons
geheugen opslaan. Van die kleine teentjes tot schattige gaapjes, deze beelden wilden
we voor altijd herinneren.
Die mooiste herinneringen wil ik voor jou ook vastleggen! Als fotograaf zet ik de tijd
even stil om al het moois vast te leggen. Het zijn de kleinste details die me kunnen raken. Het is geweldig om te zien hoe een gezin plezier heeft met elkaar en hoe puur de
kinderen zijn. Hoe trots een vader en moeder op hun pasgeboren baby zijn. Of dat je
de liefde ziet tussen een koppel. Een fotoshoot met mij is ongedwongen zodat je jezelf
kunt zijn en ik de pure emoties kan v astleggen. Mijn fotografiestijl omschrijf ik dan ook
als: ‘niet maakbaar’, maar zoals hoe het is, Ongedwongen, maar ook puur, liefdevol,
warm en romantisch.

Ik zou het superleuk vinden als je mij tagged wanneer je een foto
op jouw social media plaatst.
@sjfotografie

Op weg naar je bruiloft
In de periode naar je bruiloft toe, hebben we een aantal keren contact.
Ik ben altijd beschikbaar voor overleg, vragen of meedenken.
Kennismaking
Natuurlijk willen jullie heel graag een trouwfotograaf waarmee jullie een klik hebben.
De fotograaf is er de hele dag bij, dus dat moet wel een goede match zijn. Daarom kun
je bij mij een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek a
 anvragen. Pas daarna besluit
je of je mij boekt.
Boeking
Zodra je mij geboekt hebt, krijg je van mij een handig formulier om je gegevens in te
vullen. Ook ontvang je een factuur voor de aanbetaling van 25%. Anderhalve maand
voor de bruiloft bellen we nog een keer om alles door te nemen.
Loveshoot
Ik heb een aantal vaste dagen waarop jullie je kunnen inschrijven voor een GRATIS
pre-weddingshoot. Leuk om te gebruiken voor je safe the date, kaart of gewoon als
herinnering.

Op jullie dag
Op jullie dag kom ik op de afgesproken tijd bij jullie om te fotograferen. Ik ben op de
achtergrond aanwezig om alle momenten vast te leggen, klein en groot. Ik kom met
eigen vervoer, dus jullie hoeven daarvoor niks te regelen. Ik schiet de hele dag door
foto’s!

Basis

Luxe

Deluxe

€ 1100

€ 1400

€ 1600

• kennismakingsgesprek

• kennismakingsgesprek

• kennismakingsgesprek

•	6 uur fotografie op de dag

•	8 uur fotografie op de dag

•	10 uur fotografie op de dag

		 van de bruiloft
•	minimaal 250 beelden in hoge
resolutie

van de bruiloft
•	minimaal 350 beelden in hoge
resolutie

van de bruiloft
•	minimaal 500 beelden in hoge
resolutie

•	online Gallery en luxe usb

• online Gallery en luxe usb

• online Gallery en luxe usb

•	preview binnen een week

• preview binnen een week

• preview binnen een week

•	inclusief reiskosten tot 75km

• inclusief reiskosten tot 75km

• inclusief reiskosten tot 75km

•	gratis verlovingsshoot

• gratis verlovingsshoot

• gratis verlovingsshoot

•	verassings mini album

• verassings luxe album

• verassings luxe album

		 (15 pagina’s)

(20 pagina’s)

(25 pagina’s)

Een pakket uitbreiden? Dat kan!
•1 extra uur fotografie op dag van de bruiloft: € 125,- per uur
•Een 2de fotograaf is mogelijk en kost ongeveer € 450,- per dag.
•	Bij het boeken van de bruiloft vraag ik een aanbetaling van 25%, het overige bedrag wordt voldaan nadat je de reportage in hebt kun zien.

Albums
Bij Sylvia Jennifer Fotografie zit er bij elk trouwpakket een linnen mini-album van
15x15cm met 12 spreads. Dit is een cadeautje van mij, ik bepaal dus zelf welke foto’s
in het album komen en welke kleur cover het album krijgt. Maar je heb zelf de mogelijkheid om een groot trouwalbum erbij aan te schaffen. Dit mag je zowel voor als na
de bruiloft beslissen. Wanneer ik het album heb besteld is de levertijd 4 tot 6 weken.
Albums kun je tijdens het kennismakingsgesprek bekijken!
Review Bruidspaar
“Echt super gedaan, zulke prachtige foto’s! Sylvia is een heel fijn persoon waarbij je
gewoon jezelf kunt zijn. Dat vond ik heel prettig want ze was vanaf s ’ochtends al bij
mij thuis. En totaal niet het gevoel gehad dat ik heel de dag door een camera gevolgd
werd!” - Tamara & Arnoud

Wat nu?
Ik kan niet wachten om jullie beter te leren kennen. Let’s meet en boek gratis en vrijblijvend een kennismakingsgesprek. Al overtuigd? Bevestig dit dan snel via de mail en ik
reserveer jullie datum!

“Anyone can take a picture...
a person with passion sees the picture before it’s taken.”

Contact www.sylviajennifer.nl • info@sylviajennifer.nl • 06 10 43 66 75
KvK-nummer 73642258 • Gevestigd in IJmuiden, Noord Holland
Ik ben werkzaam door heel Nederland en ik kom graag naar je toe!

