
V I B E S  O N  F I L M
M A S T E R S H O T S

B R A N D E D  F O T O G R A F I E  &  V I D E O G R A F I E

Wat geweldig! Je gaat mee!!
Weet je wat heel tof is…. Wij gaan ook mee!!

 
We zijn er om de VIBES te vangen voor Mirjam en haar team.

Zij kan de foto’s en de sfeervideo’s van deze mastermind geweldig goed gebruiken voor
haar eigen brand en business. Daarnaast zijn we er uiteraard om de herinneringen te

vangen zodat we de vibes niet op Madeira achter laten. Die gaan mee terug om er nog
heel heel lang van na te genieten.

 
En dat is een mogelijkheid die wij jou ook graag willen bieden.

Daarom hebben wij een mega tof aanbod. Voor een no-brainer prijs.
 

Mastershots, vibes on film!
Jij kan tijdens je verblijf zowel foto’s als video’s laten maken voor jouw business. 

Jouw vibe vangen op beeld. Prachtige branding portretten, sfeerbeeld en branded story
shots op video. Foto’s èn videobeelden van jouw shootmoment.  

Dit alles op een waanzinnige locatie.
 

Wij hoeven jou als doorgewinterde ondernemer niet te vertellen hoe waardevol deze
content voor jou kan zijn.



Advies over hoe jouw brand te implementeren in jouw beelden
Briefing om jouw wensen vooraf te bespreken.
Pdf met tips voor de implementatie van jouw beelden.

30-45 minuten shooten met Marleen & Esmee tegelijkertijd.
2 outfits dus 1 kledingwissel
Fotografie: online gallery incl. 10 branding foto’s in hoge resolutie incl.
gebruikerslicentie.
Het is mogelijk om extra beelden af te nemen.
Videografie: 10 Branding story shots 
4K HD kwaliteit, Color graded, zonder audio, vertraagd
Digitaal aangeleverd 
Instagram storie sfeer shots
Het is mogelijk om een header video of een videomontage extra af te
nemen.

Branding Foto en Videoshoot is inclusief
 

Voor vertrek:

 
Op de mastermindlocatie:

 

Actieprijs  €799,- ex. btw.
 

Wat denk je? Are you in for some vibes on film??!!
mail naar info@marleensahetapy.nl om jouw plek te reserveren 

Liefs, Marleen en Esmee.
 

 

MASTERSHOTS - Vibes on Film


