Studio

De fotografie vindt plaats in onze eigen studio van ruim 80 m2, waarbij we

Wiltonstraat 24

gebruik maken van een railsysteem voor professionele verlichting aan het

3905 KW Veenendaal

plafond. De wanden zijn zodanig afgewerkt dat er geen ongewenste reflecties
op het te fotograferen product vallen. Dit heeft als voordeel dat we optimaal

T. 0318 55 10 57

en selectief kunnen ‘spelen’ met verlichting.
E. info@studiopothoff.nl

Techniek

Studio Pothoff fotografeert digitaal, eventueel met een speciale verstelbare

I. www.studiopothoff.nl

grootformaat studiocamera. De scherpte van onze opnamen zijn daardoor altijd
van hoge kwaliteit. Welk eindformaat u ook wilt gebruiken; de resolutie blijft
hoog.
Kwaliteit

Wij beschikken over digitale werkplekken die volgens ISO norm zijn ingericht.
De digitale bestanden die wij afleveren zijn voorzien van een Adobe RGB (1998)
kleurprofiel, zodat de hoogste kleurechtheid kan worden gegarandeerd.

N 52 2 24
E 5 33 57

Steeds meer landelijke retailketens en technische bedrijven weten ons
inmiddels te vinden voor productfotografie. Wij hebben professionele
marketingcommunicatie in huis en denken actief met u mee over de
doelstellingen. Zo zorgen wij voor de juiste communicatie van de boodschap
die u met het product voor ogen heeft. 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 product optimaal in beeld te brengen. De doelgroep wordt
daarbij nooit uit het oog verloren. Productfotografie is een mix van
het overbrengen van de juiste functionaliteit en de esthetiek van het
product; een vaardigheid die wij als geen ander beheersen.

goede
productfotografie
maakt hebberig
Stofuitdrukking
Stofuitdrukking is een term uit de schilderkunst
die aangeeft hoe het oppervlak van een
voorwerp of de textuur van materiaal wordt
weergegeven. In dit kader spreken we bij
productfotografie van ‘materiaaluitdrukking’.
De juiste materiaaluitdrukking is hét middel
om producten met nauwkeurig oog voor detail
weer te geven.
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