
Titelpagina met foto

Pas de foto aan aan het project of de klant

in samenwerking met

Shoot 
your 
Story



Stijldossier intro - template

INTRODUCTIE

Hi!

bedankt voor je aanvraag en wat leuk dat je ons gevonden 

hebt! Wij zijn Selina Martin & Marleen Sahetapy, al gaan 

we er eigenlijk vanuit de je in ieder geval één van ons al 

kent. We werken namelijk maar al te graag met mensen die 

we (zijdelings) al kennen. Inspirerende ondernemers met 

een missie waar we achter staan en die hun branding naar 

the next level willen brengen. Zichtbaar groeien noemen 

wij dat. 

Wij hebben elkaar leren kennen via onze gedeelde klanten. 

Tijdens Dolly LIVE ontmoette we elkaar voor het eerst en 

was er direct een klik. We bleven elkaar volgen en kwamen 

elkaar regelmatig tegen. In de zomer van 2018 ontstond het 

idee om eens serieus na te denken over een gezamenlijk 

aanbod. Onze werkwijze, zienswijze en bestaande aanbod 

sloot immers al naadloos op elkaar aan!

Niet lang daarna boekten we onze eerste opdracht voor 

clairity coach & heartfelt spreker, Claire van den Heuvel.  

Een heerlijke samenwerking die we verder in het document 

als casus voor je hebben uitgewerkt. Zo krijg jij alvast 

een kijkje in de keuken in wat we ook met jou kunnen 

realiseren.

Bekijk rustig alle pagina’s, laat je meenemen in onze  

manier van werken en voel of wij 

dezelfde taal spreken. 

 

Wij creëren samen met jou een 360 beeldverhaal dat 

klopt op ieder niveau!

Liefs,

Selina & Marleen

We’re here to help you grow!

#wemakewomenshine



Dit is een titelpaginaWerkwijze

WERKWIJZE

Marleen & Selina werken van binnen naar 
buiten. We kijken naar wie jij bent, onder-
zoeken je who, what & why, fuseren dit met 
je bedrijfsmissie en vertalen dit door naar 
een herkenbare en authentieke beeldtaal die 
volledig klopt met jouw (merk)verhaal.

Holistische basis
Wij hanteren hierin een holistische benadering. Dit wil 

voornamelijk zeggen dat er vanuit het geheel wordt  

gekeken en gehandeld.

Waarom? Wij kiezen voor deze benadering omdat wij sterk

geloven in deze duurzame werkwijze en uit ervaring weten 

dat het effect vele malen krachtiger is wanneer je van  

binnen naar buiten werkt. 

“In focus en flow de verbinding en vertaling maken 

van wie jij bent, naar wat je doet en (uit)draagt.”

Input

BuitenkantBinnenkant

Output

Wie ben ik ?
Wat zijn mijn  

kernwaarden?

Gesprek, Videolessen
Flowschrijven

Personal Moodboard

Welke verhaallijnen 
wil ik zichtbaar 
maken?

Garderobecheck
Personal Shopping
Beeldbank Shoot
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FILOSOFIE

Zichtbaar groeien is wat ons betreft veel 
meer dan snel even je zichtbaarheid  
vergroten. De kracht ligt voor ons juist in  
de groei. Het groeiproces dat jij en je bedrijf 
hebben doorgemaakt, daar zit je kracht en 
dát is wat zichtbaar gemaakt mag worden.  
 
Dit maakt je zichtbaarheid geloofwaardig, 
authentiek en dus écht aantrekkelijk. 
 

Zichtbare groei is voor ons; 

1. je persoonlijke groei doorvertalen naar een persoon- 

lijke stijl die daarbij past. Zo maak je je innerlijke groei 

zichtbaar in je uiterlijk. 

2. je persoonlijke groei en verhaal vertalen naar passende 

beelden die dit voor je vertellen en bekrachtigen. Zo maak 

je je merkverhaal visueel. 

3.  je bedrijfsmissie & branding helder krijgen en deze op 

authentieke wijze vangen in beeld. Zo creër je een eigen 

signature waarmee je jezelf onderscheidt.

4. je uiteindelijke beeldbank gaat je enorm helpen om jouw 

verhaal krachtig neer te zetten met jouw hierin als stralend 

middelpunt. Jouw uitstraling zal jouw ideale klanten 

aantrekken. Zo word je zichtbare transformatie aantrek- 

kelijk, voelbaar én van waarde. Niet alleen voor je klant 

maar bovenal ook voor jezelf ! 
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SAMENWERKINGSPARTNERS

Doran van Veenendaal  
positionering

Rosanne Raubun 
webdesign & vormgever

Claire v/d Heuvel  
concept & branding

Wendy Kerssens  
social advertising

Carlotte Mos  
merkstrategie & design

People we trust, love, support & work with! Het bouwen van een succesvol bedrijf doe je nooit alleen. Deze vijf leading  
ladies zijn net als wij absolute vakspecialisten en leidend in hun vakgebied. Ze delen dezelfde holistische visie en  
werkwijze en zijn stuk voor stuk heerlijk om mee samen te werken. Om jouw zichtbare groei compleet te maken in de 
vorm van het vinden van jouw woorden, jouw (brand)kleuren of bijv. de vindbaarheid van je website verbinden we je 
graag door met onderstaande ondernemers.

https://positioningfromtheheart.com/
https://www.rosanneraubun.nl/
https://claire.world/clairity-coaching/
https://wendykerssens.nl/
https://www.bureaubold.nl/marjet-wullink/
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CASUS

Onlangs namen wij onze eerste gezamenlijke klus 

aan in opdracht van clairity coach, Claire v/d Heuvel. 

Het is Claire’s missie om vanuit true colors te leven & 

ondernemen en om anderen te helpen ‘clairity’ te brengen 

in dat van hun. Deze beeldbank shoot had dan ook als doel 

om alle kanten van Claire’s (ondernemers) leven te laten 

zien. Om zo anderen te inspireren hun echte kleuren te 

tonen en het truecolor pad te bewandelen.  

Belangrijk! Begin bij het begin. Zonder fundering geen 

inspirerend eindresultaat.

De hele shoot is minitieus voorbereid met behulp van de 

voorbereidende videolessen van Marleen en de 1-op-1 stijl 

& shop sessie met Selina. 

Zo hebben we voor deze beeldbank shoot 5 verhaallijnen 

uitgewerkt. Niet alleen rekeninghoudend met het hoe en 

waarom, maar bijv. ook met de marketingkalender. 
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CASUS

Verhaallijn 1
aan het werk
Claire krijgt vaak de vraag wat 

ze nu precies doet. Wat gaan we 

dan letterlijk doen? Wat kan ik 

verwachten? Hoe ziet dat eruit? 

Welke tools gebruik je?, etc.

Omdat Claire graag met haar 

klanten op een passende (buiten)

locatie afspreekt hebben we deze  

‘on the job’ beelden bij en op het 

strand van Zandvoort geschoten.

Verhaallijn 2
connecting with the universe
Claire is al jaren spiritueel ‘geopend’ 

en zet haar hoog sensitiviteit ook in 

om anderen helderheid te brengen.

Maar hoe maak je deze connectie nu 

zichtbaar in beeld? Wij hebben hier 

gekozen voor dromerige beelden 

weg(kijkend) van de camera. De 

styling hebben we juist heel down to 

earth en benaderbaar gehouden.
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BEELD IN GEBRUIK

De volledige huisstijl & vormgeving lag in dit geval al 

klaar en dus kon Claire de beelden direct toepassen en 

samenvoegen met haar social templates & branding. 

 

Ondanks dat de beelden los ook al krachtig zijn komen ze 

nu écht tot leven. Deze casus laat dan ook goed zien hoe 

verrrijkend het is om in beide te investeren. 

Jouw missie en branding laten samensmelten tot één 

herkenbaar beeldverhaal, dat is het doel!

De kledingkeuze is hierin volledig afgestemd op;

∙ de persoon

∙ de bedrijfsmissie

∙ de brandkleuren

∙ de gekozen verhaallijnen voor deze beeldbank shoot
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TESTIMONIAL

“Toen Selina en ik elkaar ontmoetten wisten we beide: 

we spreken dezelfde taal én hebben met onze business 

een vergelijkbare purpose: vrouwen inspireren, helpen en 

begeleiden om vanuit hun truecolors te gaan staan. Een 

samenwerking kon dan ook niet uitblijven. 

Voor mijn laatste beeldbankshoot heb ik Selina gevraagd 

om me te helpen met de (brand)styling. Vooral om de 

transitiefase die ik net achter de rug heb te kunnen 

doorvertalen naar de buitenkant. 

Ik heb al heel wat shoots gedaan. De styling deed ik er dan 

vaak zelf nog even bij. Dat was op zich prima maar jeetje, 

wat wat een next level om dit met Selina te doen! Moeiteloos 

begreep ze wat ik wilde uitstralen, bleef er ruimte voor eigen 

inbreng maar duwde ze me toch met een zachte kracht naar 

een look die laat zien waar ik nu sta. 

Tijdens de shoot heeft ze met de scherpte van een havik alle 

details op haar vizier waardoor het plaatje voor 100% klopte.”

Claire’s testimonial mbt de samenwerking met Marleen 

volgt zo spoedig mogelijk.

Claire v/d Heuvel
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INHOUD PAKKET

We starten altijd met een vrijblijvend  
kennismakingsgesprek. Wij willen jou en je 
bedrijf graag beter leren kennen en beant-
woorden direct al je vragen. 
 
We bekijken samen onze beschikbaarheid 
en prikken een datum voor de shoot. Met de 
shootdatum als speerpunt kunnen we dan 
de verdere planning uitrollen. 

Allereerst ontvang je de 3-delige video serie 
en lessen. Deze zullen je helpen je hoe, wat 
& why helder te krijgen.

Voor ons is dit de belangrijkste input voor een mega 

mooi en waardevol eindresultaat. Zonder fundering geen 

zichtbare groei. 

Deze zal dan ook uitgebreid besproken worden tijdens 

de Skypesessie(s) en vormt tevens het startpunt voor 

het uitrollen van de beeldstrategie, de locatiekeuze en 

natuurlijk de styling. 

Activiteiten
• Kennismakingsgesprek (evt. via Skype)

• Zelfstandig doorlopen 3-delige videoserie, incl.  

  who, what & why-lessen. 

• Skypecall met Marleen & Selina beeldstrategie  

   bepalen obv. video lessen  

∙ Ontwikkelen styling concept nav Skypecall.

• 1-op-1 stijlsessie met Selina, incl. garderobecheck,  

  doorspreken moodboard & personal shopping

• Beeldbank shoot op locatie, incl. styling & MUA

• Ontvangst sneakpeek & beeldbank  

Tijdsduur
1 uur

na eigen inzicht

1 á 2 uur

1 á 2 uur

4 á 5 uur

4 á 5 uur (afhankelijk van locaties) 

SP na 1 week. BB na max. 4 weken.“jouw verhaal in beeld.”
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INHOUD PAKKET

Wat gaan we doen?
• uitgebreide kennismaking & style-intake 

• zelfstandig doorlopen 3-delige videoserie, mbt. jouw ‘who, what &  

  why’

• Skypecall met Marleen & Selina - beeldstrategie bepalen en locatie  

  screening obv. videoserie en overige (branding) input

• ontvangst style concept, incl. 5 verhaallijnen. Hierin wordt boven- 

  staande informatie & strategie omgezet naar beeld & stijl.

• 1-op-1 stijlsessie bij jouw thuis incl., garderobecheck, personal  

  shopping en het samenstellen van de shoot looks 

• werken we op samen afstand? Dan verpakken we de stijlsessie in een 

  Skype sessie en ontvang je je (online) personal shopping selectie.   

  Hieruit volgt de selectie voor de shoot. 

• beeldbank shoot tot 5 uur op locatie, 5 uitgewerkte verhaallijnen en  

  incl. MUA & styling

• ontvangst sneak peek (binnen een week)

• ontvangst beeldbank van 180 - 200 beelden (binnen max 4 weken) 

• evaluatie/feedback 

Na afloop van de samenwerking ontvangen wij graag een testimonial 

om op de website te plaatsen.

Wat levert het je op?

• je voelt je ‘empowered’ en staat steviger in je  
  onderneming
• geen kledingstress in aanloop naar de shoot!
• je zet kleding in als krachtig communicatiemiddel
• je kunt steunen op twee vakexperts die jouw in
  iedere stap liefdevol begeleiden 
• je ontvangt genoeg beeld om maanden aan een  
  stuk hoogwaardige content te creëren 
• je huisstijl, beeld en persoonlijke stijl staan      
  volledig in lijn met wie jij bent en het verhaal dat 
  jij te brengen hebt  
• je beeldbank vergroot op authentieke wijze je  
  zichtbaarheid en aantrekkingskracht
• je beeldbank helpt je je (merk)verhaal krachtig  
  neer te zetten met jouw hierin als stralend  
  middelpunt
• jij voelt je die top ondernemer die je natuurlijk 
  allang bent! 
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PRIJSOPGAVE

Service Inhoud Tarief

Shoot your Story zie vorige pagina € 5050,00 - € 4500,00 (ex. BTW)
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• Facturering geschiedt op basis van bovenstaande prijsopgave.

• Prijsopgave is exclusief 21% BTW. 

• De facturering vindt plaats in twee delen. Deel 1 zal na akkoord in rekening worden gebracht. Deel 2 

wordt na afloop van de samenwerking en otnvangst van de beeldbank in rekening gebracht

• Eventuele reiskosten worden vanaf 25 km (á €0,19ct per km) ex parkeerkosten achteraf in rekening 

gebracht.

• Bedrijf in Beeld | Marleen Sahetapy Photography hanteert hogere reiskosten ivm het meeverzekeren 

van de benodigde camera apparatuur. Reiskosten worden vanaf 25 km (á €0,40ct per km) ex 

parkeerkosten achteraf in rekening gebracht.

• Indien de opdracht voortijdig beëindigd wordt, dient de opdrachtgever alle verrichtte 

werkzaamheden te vergoeden.

• De opdrachtgever stelt voor de personal shopping sessie een creditcard of betaalpas ter beschikking.

• De opdrachtgever promoot en introduceert ‘Shoot your Story’ waar zij kan. 

• Alter & Bedrijf in Beeld | Marleen Sahetapy Photograpy mogen naam en beeld van de opdrachtgever 

gebruiken via social media kanalen.

• De opdrachtgever schrijft na afoop van de samenwerking een testimonial voor de Alter & Bedrijf in 

Beeld | Marleen Sahetapy Photograpy website.

• Deze offerte is 30 dagen na verzenddatum geldig. Indien gewenst kan er na deze periode een nieuwe 

offerte worden opgesteld.

VOORWAARDEN
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“Bewust werken 
aan je uiterlijk met 

je innerlijk als
uitgangspunt.”


