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Fotografie
Door middel van een 
bedrijfsreportage kun je jouw 
klanten een kijkje geven achter de 
schermen. Zo kun je laten zien hoe 
jullie te werk gaan en/of letterlijk 
het gezicht achter het bedrijf. Een 
bedrijfsreportage draagt bij aan het 
versterken van het imago. 
Naast een portret van jezelf of 
van de werknemers is het ook 
mogelijk om de producten vast te 
laten leggen Zo kun je kiezen voor 
strakke productfotografie waarbij je 
inzoomt op belangrijke details van 
het product. Of laat je sfeerbeelden 
maken die de klant meeneemt in het 
verhaal.

Waarom Emma Knoops?
- persoonlijke aandacht

- biedt een totaal pakket: ontwerp 
   en fotografie

- is gespecialiseerd in het maken 
   van stijlvol beeld

- denkt met je mee wat voor jou de   
   beste mogelijkheden zijn

- neemt je mee in het gehele proces 
   van conceptfase tot aan het 
   eindwerk. Zo ben je verzekerd van 
   een ontwerp dat volledig naar 
   wens is.

Grafisch ontwerp
Een van de belangrijkste dingen zijn 
het logo en de huisstijl. Hiermee 
straal je jouw visie uit, het DNA van 
jouw bedrijf. Daarnaast zorgt het 
voor een professionele uitstraling. 
Je kunt er een onvergetelijke eerste 
indruk mee achterlaten bij 
potentiële klanten.
Het hebben van een huisstijl draagt 
bij aan herkenbaarheid. Hierbij 
vormen visitekaartjes, briefpapier 
en enveloppen de basis. De rest kun 
je geheel naar eigen wens verder 
uitbreiden. 

Het is de start van een nieuw jaar en 
de wereld lijkt momenteel even op 
pauze te staan. Dit alles is een mooi 
moment om ook even stil te staan en 
te reflecteren op jouw bedrijf. Past de 
uitstraling van het bedrijf nog bij jouw 
visie? Is het bedrijf wel goed zichtbaar 

voor klanten? Of zou je graag meer 
willen delen op sociale media maar 
ontbreekt het je aan mooie beelden? 
Hieronder lees je verschillende 
mogelijkheden die ontwerp en 
fotografie kunnen bieden. 

Promotie
Om jezelf bekend te maken aan 
klanten en te laten zien wie je als 
bedrijf bent, kun je verschillende 
vormen van promotie inzetten. 
Zo kun je een brochure meegeven 
aan potentiële klanten, een 
postercampagne voeren voor een 
evenement of je netwerk vergroten 
door middel van social media. 
Om de herkenbaarheid van 
jouw bedrijfspand te vergroten 
kun je gebruik maken van 
een gepersonaliseerde vlag, 
reclamebord of spandoek. Of weet 
je met een opvallende advertentie 
de lezers van een magazine te 
overtuigen om een kijkje te nemen 
op jouw website.

Hoe goed straalt jouw bedrijf?

+31 6 25 44 85 36     info@emmaknoops.com     www.emmaknoops.com 


