Geef je bedrijf een gezicht met stralende (portret) foto’s

Wie zijn wij?
Ons team bestaat uit een netwerk van 15 professionele
fotografen in Nederland en België. We vallen op door onze frisse
en originele stijl. Altijd Beet staat garant voor authentieke foto’s
die een verhaal vertellen, karakter blootleggen en herkenbaar
zijn voor jouw doelgroep. Bij ons ben je aan het juiste adres
voor eerlijke foto’s in lijn met jullie kernwaarden, die bijdragen
aan een positieve merkbeleving. Laat zien wie je bent!

Waarom professionele (portret) fotografie?
Onze foto’s en video’s worden door verschillende organisaties
o.a. gebruikt voor;
1

Het branden van de website

2

Online communicatie
presentaties

3

Offline communicatie zoals flyers, vouchers en ander drukwerk

4

Social media pagina’s van de organisatie en die van haar
medewerkers

zoals;

banners,

brochures

en

Waarom Altijd Beet?
Laat niet alleen zien “WAT” jullie doen, maar ook ‘’WAAR’’, ‘’HOE’’
en vooral “WIE” de mensen zijn achter de organisatie. Maak jullie
organisatie menselijk Trek klanten en talent aan door te laten zien
hoe het team eruit ziet en onderscheid je van de meute. Vergroot
je online zichtbaarheid. Medewerkers plaatsen hun portretfoto met
brand(kleuren) vaak op hun eigen LinkedIn profiel. Teambuilding: onze
fotoshoots zijn professioneel en zitten vol met humor. Zo leveren we
niet alleen leuke plaatjes, maar is het ook een leuke activiteit. Altijd
Beet is er ook voor groepsfoto’s, het vastleggen van jullie werkplek en
de manier van werken.

Hoe het werkt
1

Kennismaking: Via zoom, teams of onder het genot van een kopje
koffie bij ons in de studio of bij jullie op locatie. We bespreken het doel
van de foto’s, jullie merkwaarden en het aantal medewerkers.

2

Voorstel: Nadat we hebben geluisterd naar al jullie wensen komen wij
met een voorstel.

3

Covid-proof fotoshoot: We komen langs bij jullie op kantoor met onze
mobiele studio. We gaan veel lol hebben en stralende foto’s maken.

4

Bewerkingsproces: Elke foto wordt nagelopen en bewerkt in Photoshop
en Lightroom zodat ze uniform zijn en in lijn met jullie identiteit.

5

Foto’s in je mailbox: Binnen 7 werkdagen ontvang je alle foto’s in hoge
kwaliteit in je mailbox.

Tijmen Romeijn
Corporate Recruiter Effectory
“Effectory heeft inclusiviteit en diversiteit
hoog op de agenda staan. Tijdens gesprekken
met collega’s kwamen we erachter dat het
voor de buitenwereld niet duidelijk is dat er
een geweldige mix van culturen en mensen
bij ons werkt. Amilcar van Altijd Beet heeft
daarom voor Effectory profielfoto’s gemaakt
en we zijn zeer tevreden met de foto’s en hoe
Altijd Beet dit heeft aangepakt. De portretten
zijn te bewonderen op onze website.”

Ten slotte..
Iedereen kan tegenwoordig een Wordpress website bouwen met standaard foto’s. Laat zien wie jullie echt zijn! Zorg ervoor dat jullie website
en visuele communicatie aansluit bij het profiel van de doelgroep. Dit maakt jullie organisatie persoonlijk en betrouwbaar. Altijd Beet helpt om
te laten zien “wat” jullie doen, “waar” en op “welke” manier.

Meer weten?
Wij maken graag kennis tijdens een video call of komen bij je langs. Neem voor meer informatie of een offerte contact op met
Amilcar via amilcar@altijd-beet.nl of via +31681979067.

