
'SOS maak mij zichtbaar'
Start een succesverhaal en ontwikkel je Personal Brand dankzij de

IMAGE BOOSTERS 



"Show them your full potential"
 

Een traject waarbij jij jezelf krachtig
zichtbaar kunt maken door middel van de

perfecte mix van kleuren, kleding en
beelden.

 
Phaedra Vergeylen: Personal brand fotograaf

Veerle Raemdonck: Imago - en kleurexpert
Niki Feusels: Make-up artiste

 



Wij maken jou als ondernemer herkenbaar want elke

identiteit is uniek. Zo win je aan vertrouwen met

eenheid in je branding, meer visibiliteit en groei als

gevolg.

Missie



Voor elke ondernemende man of vrouw

die nood heeft aan een boost voor

meer zichtbaarheid en herkenbaarheid. 

Voor wie



Wij zijn drie gedreven ondernemende vrouwen die

elkaar professioneel hebben verrijkt. Samen willen

we andere ondernemers inspireren en boosten om

zich zichtbaar op te stellen. De combinatie van onze

verschillende expertises vormt een krachtig

klankbord waar jij energie uit kan halen. Wij weten

hoe jij je voelt na 2020. Ook wij hebben ons herpakt

en helpen jou jezelf nu te herpakken.

Waarom



Fotograaf: Phaedra Vergeylen

www.photentic.org

@photenticvisuals

 

Mua: Niki Feusels

@nikifeuselsmakeupartist

 

Imago & styling: Veerle Raemdonck

www.veerleraemdonck.be

@het_imagohuis_veerle-raemdonck

Wie zijn wij?



 
PAKKET

 
Vragenl i j s t  +  kennismakingsgesprek

Powerboostgesprek en meten van je  Persoonl i jke  Kracht
Advies  over  de implementat ie  van je  powertype in  k leding                                                              

Moodboard personal  brand (shoot locat ie ,  k leuren,
k ledingst i j l ,  att r ibuten)

 
Shoot  in  studio  of  op locat ie  120 min

-  Ter  p lekke makeup en sty l ing -
 

Resultaat :  inz icht  in  wie  je  bent  en hoe je  dat  z ichtbaar  kan
maken +  5  vo l ledig bewerkte  beelden als  perfecte  weergave

van wie  J IJ  bent !   
 

€675 
€150 Shoot  -  €405 Personal  powerboost  -  €120 Mua

 

(exc l .btw /  Exc l .  verplaats ing op locat ie  €0,50/km + €45/u)  
 



I  want  more!
 

Onderv ind je  a l  meteen het  verschi l  en de meerwaarde
en wi l  je  je  Personal  Brand tot  de next  level  t i l len?

Ontdek hier  a l le  extra 's  d ie  je  kan boeken!
 

Blauwdruk voor  nog meer  ontwikkel ing

Personal  shopping

Imago advies

Kickstart  personal  branding +  60 min zoom meet ing ‘Hoe ga ik

aan de s lag met  mi jn  personal  brand’

Extra shoots  (website ,  soc ia l  media ,  product  foto ’s ,  v ideo

voorste l l ing ,  etc . . . )

Makeup workshop in  studio
 

Contacteer  ons  voor  meer  info !
phaedra@photent ic .org / /  k leur@veer leraemdonck .be / /

n ik i feuselsmakeupart ist@gmai l .com


