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About
Me
Wat leuk dat je mijn brochure hebt aangevraagd.
Ik zal kort iets over mijzelf vertellen.

Mijn naam is Loreen Enners-Verhaak fotograaf van Levfotografie. Lev
met een v omdat dit mijn initialen zijn. Maar toen ik een naam zocht
voor mijn eigen bedrijf was Lev ook heel toepasselijk omdat ik eindelijk
het lef had om voor mijn dromen te gaan. Vanuit passie te gaan leven.
Vanuit wat mij JOY geeft.
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About
Me
Verder ben ik getrouwd met de liefste en moeder van twee prachtige
kinderen verder hebben wij thuis nog 2 poezen rondlopen.

Ik hou van reizen , lezen, koken, lekker eten, goeie muziek om heerlijk
op te dansen en natuurlijk fotograferen.
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@levfotografie

Stijl
Deze vind ik moeilijk te omschrijven omdat ik kijk naar de
omstandigheden waar ik in werk.
Wie fotografeer ik, op wat voor een soort locatie bevind ik mij,
wat zijn de kleuren van je outfit, wat is het licht op het moment
dat wij samen fotograferen. Dit alles is bepalend voor de soort
beelden die wij creëren en kan daarom elke keer een andere sfeer
en feeling aan een foto geven.
Wat kenmerkend is aan mijn foto's is het gebruik van licht.

Ik speel graag met schaduw en licht.
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Aanbod
Mijn fotografie kan je splitsen in
Life fotografie. Hier vallen de portretten-,
zwangerschaps- en bruiloft shoot onder.

Daarnaast bied ik Branding pakketten aan voor
vrouwelijke ondernemers.

Laat jij al op een next level way zien wie jij
bent en wat jij bengt in deze wereld aan je
klanten?
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Lifestyle
fotografie

Voor alle bijzonder mooie momenten in je leven die
vastgelegd moeten worden.
De momenten die voorbij vliegen, de momenten die je het
liefst zou willen stopzetten, om ze nog even te bewaren. Er
nog even van te genieten.
En niet alleen momenten maar ook je geliefden. De
personen waar je het meest van houdt
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Pakket 1 is ideaal voor een zwangerschapsstoot of city
shoot ( een portret serie maar dan buiten en binnen in
een centrum van een stad
Pakket 2is ideaal voor korte fotoshoots zoals
portretten en Newborn.

Pakket 1
1 uur shooten
25 digitale foto's in web- en printformaat
in een online galerij
sneak peek binnen 2 dagen.

Extra bestanden bij te kopen voor €20 per digitaal bestand.

Pakket 2

Of

45 minuten shooten
15 digitale foto's in web-en
printformaat in een online galerij
sneak peek binnen 2 dagen.

Eigen magazine met je beelden erin? vraag naar de optie.

Levfotografie

Branding
en
Content
Ben jij al zichtbaar genoeg voor je (potentiële) klanten?
Zo'ja ben je al tevreden met de foto's die je van jezelf hebt?
Laten ze zien wie jij echt bent en waar jij voor staat?
De juiste beelden vertellen een verhaal, jouw verhaal.
En met jouw verhaal zorg je dat jij de juiste klanten gaat aantrekken.
Mensen kopen van mensen, ze willen zich herkenen in jou, een connectie voelen. Doormiddel
van krachtige beelden kom jij echt naar voren en trek je jouw ideale klant als een magneet
naar je toe.
Er is er maar 1 zoals jij. Jij bent uniek, jouw merk is uniek en dit mag je laten zien.
Ik help jouw om dit te creëren. En dat niet alleen.
Ik zorg dat deze dag niet zomaar een fotoshoot is.
Ik geef jouw een belevenis, een dagje uit.
Want als onderneemster sta jij altijd aan. Dit is een dag om je ook even te laten verwennen.
Even gewoon genieten.

Pakket
ten

Mijn pakketten zijn High End. Ik wil jou niet alleen de
beste kwaliteit aan beelden geven, maar jouw ontzorgen.
Dit is ook de reden dat er in alle pakketten een locatie en
visagist bij in zit. Ik heb een lijst met meerdere locaties
waar je uit kan kiezen. Samen gaan wij kijken welke
locatie perfect past bij wat jij wil uitstralen en
overbrengen.
Het hebben van een visagist bij de shoot vind ik echt een
meerwaarde. Misschien vind jij make-up zelf ook heel fijn
en kan je prima jezelf opmaken. Make-up voor een
fotoshoot vraagt toch net iets meer. Je "normale" make-up
valt al snel weg op een foto. Daarnaast, hoe lekker is het
om even tot rust te komen in een stoel en dat een

Pakket 1
follow your dreams

Pakket1
Unstoppable
Inclusief

Inclusief

4 uur shoot op locatie
2 uur fotografie
1 Reels
2 uur Haar en make-up en MUA
de hele shoot tot je beschikking.
Voorbereidende call en
questionnaire
2 Moodboards 1 over de shoot
en 1 van de MUA met make-up
en haar concepten
lijst met geschikte locaties voor
de shoot.
Locatie ter waarde van €350
4 kledingwissels
Lekkers bij de koffie/thee
20 digitale beelden per outfit
sneakpeak binnen 2 werkdagen

1,5 uur fotografie
1 uur Haar en make-up en MUA
de hele shoot tot je beschikking.
Voorbereidende call en
questionnaire
2 Moodboards 1 over de shoot
en 1 van de MUA met make-up
en haar concepten
lijst met geschikte locaties voor
de shoot.
3 kledingwissels
Mini Business Human Design
reading
15 digitale beelden per outfit
sneakpeak binnen 2 werkdagen

professional dit voor jou regelt.

dit klinkt
fantastisch

Vraag dan snel een
call aan via de site
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Go all
the
way

pakket 3

Shine
Inclusief

1 uur fotografie
Voorbereidende call en questionnaire
1 Moodboard
lijst met geschikte locaties voor de shoot.
2 kledingwissels
10 digitale beelden per outfit
sneakpeak binnen 2 werkdagen
Dit is ideaal voor
mij
Laten wij dan
persoonlijk connecten
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Wedding
Bells

Gefeliciteerd met jullie aankomend huwelijk.
Wat een leuke tijd gaat nu beginnen. Van alles mogen
jullie nu gaan regelen voor the big day.
En wat een eer dat jullie mij als optie zien om deze
bijzondere dag vol liefde te mogen vastleggen.

Voor meer informatie over de Bruiloft pakketten vraag
via mijn site de speciale brochure aan. Hier staat alle
informatie in die jullie zoeken.
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Nu denk je misschien, wanneer kunnen wij samen gaan
shooten.
Hoe boek ik een shoot?
Ga naar mijn website en vul daar het contact formulier in.
Geef hier aan welk pakket je graag zou willen boeken.
Samen plannen we een geschikte datum, tijd en
plek om te gaan shooten.

@levfotografie

Wil je 1 van de Branding shoots boeken laat in de mail dan ook je
telefoonnummer achter en dan plannen wij een persoonlijk gesprek.
Op de afgesproken shoot datum zien wij elkaar op de afgesproken
bestemming en gaan wij zorgen dat we een relaxte en fijne shoot
samen hebben.
Binnen 2 dagen krijg je van mij een Sneek preview van 2 a 3 foto's en
binnen 2 weken ,ontvang je per mail van mij een link naar jou
persoonlijke foto galerij waar je de foto's kan bekijken en de mooiste
zelf kan uitkiezen.
Na het uitzoeken van jouw beelden, stuur ik de factuur en nabetaling
krijg je de galerij voor een 2de keer toegestuurd en kan je de foto's
downloaden.

Let's
work
together
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Buiten de straal van 5 km buiten Doetinchem komt er 35 cent per
km bij.
De keeping het simpel shoot zal in mijn intieme thuisstudio zijn.
Mocht je dit liever op een andere locatie willen dan komt de huur
van de locatie er nog extra bij.
Mijn werk wisselt tussen poseren en vrij bewegen. Ik zoek juist naar
de momenten dat je echt jezelf durft te zijn.
De beelden zullen in kleur en afgewisseld in zwart/ wit zijn.
De beelden die ik zwart/wit bewerk krijg je ook in kleur te zien.

@Levfotografie

Good
to now
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Contact

@reallygreatsite

info@levfotografie
www.levfotografie.nl
instagram: @levfotografie

Loreen Enners-Verhaak
Doetinchem Nederland
KvK:80149154

Thanks
Let's create magic together

