
Wanneer je besluit om een brandshoot te doen is het fi jn om je goed voortebereiden. 
Dan weet je dat alles klopt en dat geeft  rust. Hierbij acht tips.

1. MERK EN MERKSTIJL 
Om de foto’s goed te laten aansluiten bij je merk en merkstijl, moet je dat goed kennen. 
Wat zijn de merkwaarden? Hoe wil je overkomen? Het gaat erom dat je uitstraalt waar jouw 
merk voor staat en daarmee de juiste mensen aantrekt. Laat weten als je hierbij hulp nodig 
hebt. 

2. INSPIRATIEBORD
Verzamel merkuitingen die jouw merk weergeven. Dit kunnen je website of het visitekaartje 
zijn maar ook je werkplek. Om het gevoel van wat je zou willen te visualiseren kun je een 
inspiratieboard maken op Pinterest. Zo kom je zelf al een beetje in de goede sfeer en weet 
ik wat je wilt uitstralen.

3. PLANNING
Bereid de shoot op tijd voor. Kies een geschikte locatie. Zijn er bepaalde voorwerpen die 
in beeld moeten? En bedenk welke kleding je wilt dragen. Het verzamelen van dit alles kost 
vaak meer tijd dan je denkt, begin dus op tijd.

4. LOCATIE
Bekijk verschillende locaties die geschikt kunnen zijn. Ga op zoek naar passende materialen, 
meubels of achtergronden die bij jouw merkuitstraling passen. Bespreek vantevoren of er 
een shoot gedaan mag worden en voor hoe lang. Soms moet je een vergoeding betalen 
voor het gebruik van de ruimte, ook in een hotellobby of café. 

Je kunt al verschillende hoekjes gaan uitzoeken. Maar we kunnen tijdens de shoot ook 
samen kijken of iets werkt of niet. Wat in de ruimte geweldig lijkt, kan op een foto rommelig 
overkomen. Het is beter om niet álles vast te leggen, dat staat de creativiteit in de weg. 
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5. PROPS
Je kunt bepaalde voorwerpen gebruiken om de foto’s eigen te maken. Je laat hiermee ook 
eigenheid zien. 

6. KLEDING EN MAKE-UP
Plan voor tenminste twee kledingwissels. Het is belangrijk om verschillende looks te 
hebben, zodat je er op alle foto’s niet hetzelfde uitziet. 

Probeer weg te blijven van ...
- Te strakke en ongemakkelijke kleding.
- Kleuren die je normaal niet zou dragen of botsen met de kleuren van je merk.
- Draag niet opeens iets heel anders dan je normale kleding. 

Wel doen…
- Draag comfortabele kleding.
- Draag kleding en make-up waar je je lekker en sterk in voelt.
- Draag wat je normaal ook zou dragen, het moet natuurlijk aanvoelen.

7. OEFENEN
Je kunt alle kledingsets al een keer aantrekken en een beetje oefenen. Kijk naar jezelf in een 
grote spiegel en probeer een aantal houdingen uit die je leuk vindt.

8. DE DAG VAN DE SHOOT
Jezelf in een mindset brengen is zo belangrijk. Je verdient deze fotoshoot, je bedrijf verdient 
dit. Luister eventueel naar muziek waarbij je in de goede sfeer komt. Maar geniet vooral van 
het moment, dat zie je terug in de foto’s!

Wil je meer weten over mijn werkwijze of prijzen? Stuur gerust een mail naar: 
mireille@luckylois.nl of bel 06.54 75 24 17.


