
PRESSKITS
INFORMATIE BROCHURE

KIM DE JONGPHOTOGRAPHY WWW.KIMDEJONGPHOTOGRAPHY.COM



"EEN GOEDE
FOTOGRAAF
VRAAGT JE NOOIT
OM STIL TE
STAAN"
— ABBAS

KIM DE JONGPHOTOGRAPHY WWW.KIMDEJONGPHOTOGRAPHY.COM

https://quotefancy.com/peter-lindbergh-quotes


INHOUD
Over mij 
Achtergrond 

Werkwijze  
Pakketten 

Portfolio
Contact



OVER MIJ
Hi, ik ben Kim de Jong. 

Kattenlover, vega fijnproever, mama,
moestuinfanaat, wielrenner & muziekliefhebber.
Inmiddels ben ik al bijna 10 jaar werkzaam als
fotograaf. 

Met verschillende cursussen dook ik dieper in de
kunst van fotografie & onlangs volgde ik een
jaartraject bij PHOC. 



KIM DE JONG PHOTOGRAPHY
“Wees wie je bent, dan leg ik dat vast”.

Mensen in hun element vind ik allermooist. Tijdens een portretshoot
blend ik als reportagefotograaf in met de omgeving en energie om zo
de mooiste en leukste momenten vast te leggen. Dat doe ik stiekem en
stilletjes, terwijl jij helemaal in je eigen element bent. 

Bij het maken van foto’s voor in een presskit gaan we samen een
proces aan. De visie en creativiteit die jij hebt als artiest werkt voor mij
aanstekelijk & versterkend. In onze samenwerking gaan we op zoek
naar unieke, maar ook representatieve beelden waarin beide visies tot
leven komen.



VOORBEREIDING
Kennismaking 

Voor het voorbereiden van de fotoshoot hebben we

vooraf eerst een kennismakingsgesprek via de telefoon,

in een cafeetje of via Whatsapp om elkaar eerst beter te

leren kennen en om te kijken of we matchen. Natuurlijk

kan je ook alvast vragen stellen. 

Brainstorm 

In Pinterest kan je goed beeld vinden om inspiratie op te

doen voor jou onderneming; Wie je bent, waar je voor

staat en wat je graag wil uitstralen. Voor outfit inspiratie

kan je alvast hier kijken: https://pin.it/5stFEYn



WERKWIJZE
Locatie

Als we hebben besproken wat we precies gaan

fotograferen kunnen we op zoek gaan naar een mooie en

fijne locatie om foto's te schieten. Dit kan bijvoorbeeld in

de natuur of in een daglicht studio. 

Fotoshoot

Voor de tijd drinken we nog even wat om ontspannen te

beginnen en nemen we alles nog door wat jij hebt

bedacht. Tijdens de fotoshoot geef ik je af en toe tips en

laat ik je af en toe het resultaat zien. 

Na afloop stuur ik mijn selectie op via Pass en mag je

daarna jou eigen selectie maken welke jij graag zou willen

ontvangen (aanvankelijk welk pakket je hebt gekozen).



Om jouw/de ware essentie vast te
kunnen leggen is connectie maken
essentieel. Laat de beelden spreken om
een betere indruk te krijgen en te kijken
of het bij jou past.  
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PLAN EEN VRIJBLIJVENDE
KENNISMAKING IN! 
06-29056241

kimdejongphotography@gmail.com

www.kimdejongphotography.com

KIJKEN OF
HET KLIKT?
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