Totaalpakket

Studio Pothoff biedt een totaalpakket voor wat betreft kledingfotografie.
We beschikken over een eigen fotostudio, hebben contact met modellen,

Wiltonstraat 24
3905 KW Veenendaal

zorgen voor visagie en kledingstyling, regelen de modelrechten en
ontwerpen zo nodig een bijpassende verpakking. Wij hebben professionele

T. 0318 55 10 57

marketingcommunicatie in huis en denken actief met u mee.
E. info@studiopothoff.nl

Techniek

Weer of geen weer; in onze studio, voorzien van professionele verlichting,

I. www.studiopothoff.nl

creëren wij de ideale omstandigheden om tot een optimaal beeld te komen.
Maar ook in de buitenlucht laten wij ons niet verrassen door weer of
onverwachte omstandigheden. Wij fotograferen pas als we zeker zijn van
het optimale rendement.
Kwaliteit

Studio Pothoff fotografeert digitaal, met speciale hoge resolutie opname
apparatuur. Ook voor de beeldbewerking en kleurbeheer wordt uitsluitend

N 52 2 24

gebruik gemaakt van apparatuur van de hoogste kwaliteit. Wij zijn zelfs in

E 5 33 57

staat om hoge kleurbriljantie natuurgetrouw in drukwerk weer te geven.
Steeds meer landelijke retailketens weten ons inmiddels te vinden voor
kledingfotografie. Wij maken altijd duidelijk afspraken met de klant over
de te fotograferen kleding, locatie, modellen, verpakking, doelgroepen en
(commerciële) doeleinden. Probeer ons gewoon eens uit, wij gaan graag
voor u aan de slag!
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Opdracht

FOTOGRAFIE
De ervaren fotografen van Studio Pothoff hebben alles in huis om
uw kleding het juiste imago mee te geven. De doelgroep wordt
daarbij nooit uit het oog verloren. Natuurlijk zoeken wij voor elk
project een passend model, zodat de doelgroep zich echt kan
identificeren met de kleding.

goede
kledingfotografie
creëert het
gewenste imago
Stofuitdrukking
Stofuitdrukking is een term uit de
schilderkunst die aangeeft hoe het oppervlak
van een voorwerp of de textuur van materiaal
wordt weergegeven. De juiste stofuitdrukking
is het middel om kleding optimaal tot leven
te laten komen.
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