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Zakelijke fotografie

Of het nu een goede foto van u zelf of 1 van uw personeelsleden is voor op de ‘social’
media, een complete reportage van uw bedrijf voor in het nieuwe bedrijfsmagazine.
Een reportage van een congres. Of u bent op zoek naar een fotograaf voor een magazine wat u uitgeeft.
U hoeft nu niet verder te zoeken. Waldo Aikema, van FR-Fotografie maakt de foto die u
wenst. En dat op een zo kort mogelijke termijn en tegen een zeer scherp tarief.
Meer informatie vindt u op de flyer ‘tarieven zakelijke fotografie’.

Kamers • Rooms

“Stijlvol genieten
begint zodra je de
deur van je kamer
opent...”
“Stylish benefit starts when
you open the door of your
room...”

E

xclusief, zakelijk en vertrouwd: dat is waar Hotel
Rotterdam-Blijdorp voor staat. Deze drie eigenschappen zijn ook vertaald naar de inrichting van uw kamer.
Stijlvolle accenten zorgen voor een exclusieve ‘touch’, internet is 24/7 beschikbaar en u profiteert van het hoogstaande
comfort dat u van een viersterren hotel mag verwachten,
inclusief LCD scherm en airconditioning. Met 189 kamers heeft u bovendien voldoende te kiezen. Van de tijdloze

‘Classic’ kamer met queen-size bed, minibar en moderne
douche tot de royale Executive kamer (39 m2!) met een
groot bureau en zeer ruim tweepersoonsbed: u voelt zich
altijd thuis! En wilt u uzelf, uw vrienden, familie of zakenrelaties eens extra verwennen? Onze suites combineren een
aparte woon- en slaapkamer met een hoogwaardig afwerkingniveau. Het grote genieten kan beginnen!

4

portret bedrijfsleider YoghurBarn
reportage Carry Slee Event
bedrijfsreportage Van Der Valk
portret Klaas Drost t.b.v. Doorgang
bedrijfsreportage Hoekman Metaal in

www.fr-fotografie.nl
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Tarieven zakelijke fotografie

Wilt u een bedrijfsreportage of heeft u een mooi portret nodig voor bij een interview, voor uw Social-Media profielen (LinkedIn, Twitter, Facebook), sfeerbeelden
voor op uw website? FR-Fotografie levert u de beelden die u nodig heeft.

Bedrijfsreportage (2 uur)
Wij komen bij u op het bedrijf en maken, na overleg, de foto’s
die u wenst voor de juiste uitstraling van uw bedrijf. De bedrijfsreportage is ook te combineren met portretfotografie van u en
uw personeel. Incl. 20 foto’s in hoge resolutie. Overige tegen
meerprijs.

€ 199,00

(Socialmedia) portretten
Een korte sessie voor een goede portretfoto. Zowel voor
1 persoon, als voor het hele bedrijf te boeken.
Incl. 1 foto (p.p.) op hoge resolutie. Minimaal 2 personen.

2 - 4 personen
5 < personen
25 < personen
50 < personen

Portret op locatie (1 uur)
Voor de juiste uitstraling in een vakblad en/of op uw website is
een goede foto essensieel. Voor dames is deze shoot optioneel
te boeken met visagie door een professioneel make-up artist.
Incl. 1 foto op hoge resolutie. Overige tegen meerprijs.

€ 69,00

€ 19,99 p.p.
€ 14,99 p.p.
€ 9,99 p.p.
€ 7,99 p.p.

Rechten

Alle hoge resolutie foto’s zijn rechtenvrij en mogen, voor uw eigen bedrijf, onbeperkt
gebruitk worden. Doorverkoop is niet toegestaan.

Overige tarieven
• Uurtarief
• Avond- en/of weekendtoeslag
• Reiskosten
• Extra foto’s

€
€
€
€

39,00
19,00
0,19 p/km
5,00 p/stuk

Alle bovenstaande tarieven zijn excl. 21% BTW. Avondtarief bij eindtijd na 18.00 uur.

De foto’s op klein formaat zijn niet geschikt om af te drukken. Alle foto’s op groot formaat zijn zonder naamsvermelding. De hoge resolutie
foto’s worden kleurgecorrigeerd en retouchering van achtergrond en/of vlekken (indien nodig).
De foto’s worden binnen 21 dagen na ontvangst van de betaling van deze factuur, aangeleverd via een download (WeTransfer).
Foto’s blijven drie maanden bij ons in archief. Hierna worden ze verwijdert en is nabestellen niet meer mogelijk.
Bovenstaande prijzen zijn excl. 21% BTW. Prijswijzigingen voorbehouden. Prijspeil januari 2016.

www.fr-fotografie.nl

