
Na de fotoshoot ga ik thuis aan de
slag met het selecteren en
bewerken van de foto's. Ik werk niet
met fotogalerijen, omdat ik als
fotografe - ná het uitwisselen van
onze ideeën - de creatieve vrijheid
wil behouden  om de reportage in
mijn eigen stijl vast te leggen. De
levertijd van een fotoshoot is
gemiddeld 1 à 2 weken. 

Na de fotoshoot

Indien we nog belangrijke details
hebben gemist tijdens het
bespreken van onze plannen voor
de fotoshoot: schroom niet om me
nog een berichtje te sturen!

Belangrijke details

Zorg dat de modellen en de
locatie er klaar voor zijn op het
tijdstip dat de fotoshoot begint!

Voorbereiding

Tijdens de fotoshoot overleggen  
we zo veel mogelijk en leg ik uit
wat ik door mijn zoeker zie; en
hoe we de modellen zo mooi
mogelijk kunnen vastleggen!

Tijdens de fotoshoot

Nabeleving Fotografie
Een fotoshoot bij

Welkom bij Nabeleving Fotografie! 
Super leuk dat we een afspraak hebben kunnen

maken. In deze infographic staat wat handige
informatie om door te nemen voorafgaand aan een

fotoshoot.

Telnr.: 06-34213652
Mail: naomi@nabeleving.nl

Facebook: Nabeleving Fotografie
Instagram: nabeleving_fotografie

Speciale gelegenheid? 
Binnen of buiten?

Hoge resolutie voor
afdrukken?

Aangepaste
resolutie voor
social media?

            Paardenfotografie: 
paard gepoetst; stal aangeveegd

Newbornfotografie: dutjes zo ver
mogelijk uitgesteld tot tijd van de

fotoshoot; 
baby vroeg omgekleed

Alleen bij zakelijke
fotoreportages selecteer ik de
de foto's samen met de klant, 

 omdat de branding 
van een bedrijf erg afhankelijk

is van het beeldmateriaal.

Resolutie?
Wanneer de resolutie van een foto te
groot is, wordt deze soms onscherp
weergegeven op social media omdat

deze platforms grote bestanden
automatisch verkleinen. Dit effect is

vaak minder groot als de foto's
geplaatst worden 

via een laptop/pc óf 
op een aangepaste resolutie. 

Boekt u een fotoshoot om de foto's te
kunnen gebruiken op social media?

Geef dit van te voren aan! 


