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Wat is een styled brand day?

Buiten fotograferen in Nederland kan soms best een uitdaging zijn. Het 
regent vaak of het is te koud. Als je een mooie binnenlocatie wil huren ben je 
vaak al een fortuin kwijt voordat je überhaupt begint. Dat moet makkelijker 

kunnen en ik weet hoe!

Om de eerste styled brand day af te trappen heb ik kunnen regelen om een 
hele dag in het prachtige Tropicana te kunnen fotograferen. Door meerdere 

shoots op één dag te plannen kunnen we samen de kosten laag houden.

Tijdens de styled brand day wordt alles voor je verzorgd. Zo wordt je eerst 
ontvangen door mijn favoriete visagist: Kelly Kronemeijer. Zij legt jou in de 

watten en zorgt dat jij er tip top uit ziet.  

Over kleding hoef jij je ook niet druk te maken, geen gehaast naar de winkels 
om die perfecte outfit te scoren. Ik neem dit voor je uit handen en regel twee 

setjes kleding die matchen bij jou en jouw bedrijf.

Hierna gaan we 1,5 uur lang foto’s maken in verschillende settings. Doordat 
de ruimte zo groot is kan ik van iedereen unieke beelden maken.

Als extra optie kun je ook een video laten maken waarin je jouw bedrijf 
zichtbaar maakt in bewegend beeld. Dit word gedaan door Rens Bok die de 

stijl van de video helemaal laat matchen bij de foto’s. 



Datum en Locatie
Datum: 31 augustus 

We hebben voor de datum 31 augustus gekozen, omdat in september 
het bedrijfsleven weer meer in beweging komt na de zomerstop. Dit 
is dus DE tijd om te knallen met jouw bedrijf. Met de nieuwe, unieke 

beelden de wij voor jou gaan maken spring jij er meteen uit.

Locatie: Tropicana in Rotterdam
Adres: Maasboulevard 100, 3063 NS Rotterdam

Tropicana bied veel mogelijkheden om met verschillende stijlen te 
kunnen spelen. Je kunt het wit houden maar ook wat donkerder of zelfs 
tropisch. Zo kunnen we van tevoren goed bespreken wat past bij jouw 

branding en bedrijf. 

Het is een gigantisch open gebouw, met een glazen dak waar veel licht 
door naar binnen komt, bijna overal waar je kijkt is er wel een mooie 
hoek te vinden. Wanneer het regent zit je lekker droog en als de zon 

schijnt blijft het licht zacht door de ramen.

Daarnaast is het gewoon geweldig om weer in het oude zwembad te 
staan. Zoveel nostalgie en leuke herrineringen van vroeger, ik word er 

zelf helemaal enthousiast van! 



Voorbereiding, Styling 
en Visagie

Voorbereiding

Voorafgaand aan de styled brand day plannen we een belafspraak in. Hierbij 
bespreken we alle opties en kijk ik goed naar jouw branding en hoe we dit 
goed terug kunnen laten komen in de fotografie (en optioneel video).  Ook 

werken we samen een moodboard uit op pinterest.

Styling van de kleding

Bij de styling kijk ik goed naar wie jij bent als persoon, maar ook wat jij wil 
uitstralen met jouw bedrijf. Welke kleuren, stijl en pasvorm bij jou horen laat 

ik matchen bij jouw branding.
Je krijgt op de dag twee gestylde setjes, die wij van te voren hebben 

besproken. Zo weet je zeker dat de kleding bij jou past! Mocht je zelf meer 
kleding mee willen nemen ben je daar helemaal vrij in uiteraard. Houd er dan 
wel rekening mee dat anderhalf uur niet erg lang is als je vaak van kleding wil 

wisselen.

Visagie en haar

De visagie en het haar wordt verzorgd door Kelly Kromeijer, mijn 
persoonlijke favoriet. Bij Kelly weet je zeker dat je er prachtig uitziet op een 

natuurlijke manier. Ze heeft gewerkt met grote merken als Guerlain en 
Laura Mercier.  Van tevoren bespreken wij telefonisch wat voor soort look 

bij jou past qua haar en make-up. Hierna kun je ook een aantal voorbeelden 
doorsturen zodat Kelly zich goed kan voorbereiden.



Extra optie: Videografie
Wist je dat je met video veel meer interactie op jouw website kan 

generen? Bewegend beeld is een perfecte aanvulling naast de 
fotografie, omdat je nog meer van jezelf laat zien. 

In samenwerking met Rens Bok kun jij deze dag ook een video laten 
maken waarin je iets over je eigen bedrijf kunt vertellen. De stijl van de 
video zal matchen met de foto’s zodat je één duidelijke stijl aanhoudt.

Rens maakt voor jou een high-end video in 4K beeld en professioneel 
geluid. De video wordt aangeleverd in twee formaten, zodat je deze 
kunt inzetten voor zowel jouw website en social media kanalen. Rens 

heeft ervaring met klanten zoals MediaMarkt, Very Cherry, Imagine by 
Kim en Jumbo supermarkten.

Voorafgaand aan de styled brand day zal Rens contact met je opnemen 
om het script van de video uit te werken. Want een goede 

voorbereiding is het halve werk!



Tijden en Tarieven

Overzicht informatie styled brand day Tropicana: 

• Styling: 2 kledingsetjes
• 1,5 uur visagie + haar + kleding doorpassen
• 1,5 uur fotografie
• In totaal ben je dus 3 uur bezig
• Je mag zelf 20 nabewerkte foto’s uitzoeken
• Optie tot extra foto’s nabestellen
• Tarief: 550 euro excl. btw

Extra optie video:

• Van te voren een script bedenken samen met Rens Bok
• 1,5 uur filmen
• Je ontvangt een video van 30 tot 90 seconden in 2 formaten
• Tarief: 350 euro excl. btw

Indeling van tijden:

1. 11.00 - 12.30 (de eerste plek is exlusief visagie, aangepaste prijs: 500 euro)
2. 11.00 - 14.00
3. 12.30 - 15.30
4. 14.00 - 17.00
5. 15.30 - 18.30 

Bekijk de website voor beschikbaarheid. 
www.cloveur.com/styledbranddays



Love to meet you soon


