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Hello there
Hallo hallo! We zijn zo onwijs bli j  dat je 
gekozen hebt om ons beter te zien en leren 
kennen. 

Ik ben Onica, onze in-house Creative 
Strategist en Art Director die met jou de 
verbinding aangaat en je project leidt. 

Ik ben dol op het werken met onze geweldige 
klanten, het vinden van unieke oplossingen 
voor hun merk en het verspreiden van hun 
verhalen.

Elke dag zie ik merken die gepassioneerd 
zijn om hun bedrijf naar nieuwe hoogten te 
brengen. Als je klaar bent om naar grote 
hoogten te sti jgen, then get ready for launch.

Ik kijk ernaar uit jou en je merk te zien en 
te zorgen dat anderen jouw intens gaan 
beleven!

Liefs,   
Onica van Heusden



A picture 
is  worth a 
thousand 

words,  your 
brands v isual 

ident i ty is 
worth much 

more.
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We zijn een strategisch 
& creatief merkbureau, 
die visueel aantrekkelijke 
brands bouwt en die 
rechtstreeks in de harten en 
hoofden van publiek plant.

Wij zijn Osees!

We zien concepten en merken en 
zorgen dat anderen ze beleven. In de 
afgelopen 16 jaar hebben we meer dan 
200 brands mogen ondersteunen bij hun 
merkpositionering, 
Dat hebben we gedaan met uitstraling, 
beleving en daarop volgend hun 
campagnes, websites, design, fotografie 
en video ontwikkelen.

Wij helpen jou een karakter bouwen 
en voorzien je van een merkpaspoort 
waarmee je volop kunt genieten van de 
reizen naar de harten van je publiek.

Over ons



De Brand Identity Shoot heeft  als 

belangrijkste doel  om je boodschap, 

identiteit  en sfeer in een reeks 

beelden over te brengen. 

Een fu l l  shoot bieden we aan om je brand 
een update of upgrade te geven. Dit  biedt 
jou de gelegenheid om een consistent 
beeld van je identeit  op te bouwen en voor 
herkenbaarheid te zorgen.

Onze brandshoots worden ook gebruikt 
voor het vast leggen van een nieuwe 
col lect ie aan k leding (op model len)  of 
productfotograf ie.

Voor ons kan een ident ityshoot n iet  zonder 
een strategie en plan voor de inzet van de 
beelden en het behalen van je doelen.

Al  onze pakketten vangen dan ook aan 
met een strategische sessie waarin 
we jouw bestaande market ingplan 
afstemmen op een beeldstrategie 
of desgewenst beide plannen voor je 
opstel len.

Wij  geloven niet in  het maken van beeld, 
zonder plan.  Als  je het doet,  doe het dan 
goed! 
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Stap Een
F U N D A M E N T

Stap Twee
C R E E E R

Stap Drie 
I M P L E M E N T E E R

Om tot de ju iste beeldconcepten 
te komen in sfeer,  locatie,  st i j l  en 
attr ibuten,  moet eerst  bepaalt  worden 
waar het beeld toe moet le iden en 
welke boodschap er mee gepaard gaat. 
Daarom starten de pakketten Legacy 
en Excel lence met een market ing- en 
beeldstrategiesessie. 

Zodra we weten waar de beelden 
voor ingezet moeten worden en we de 
concepten hebben uitgewerkt,  gaan we 
over tot moodboarding op het gebied 
van st i j l ,  haar,  make-up en k leding.

De shoots v inden plaats op door ons 
gccureerde locaties.

Indien het beter aanslu it  voor het 
beeldconcept om op locatie te shoot, 
verzorgen we de hele organisat ie 
rondom het v inden van de ju iste locatie 
en faci l i teiten.

De shootdag is  een verwendag. Een 
dag waarop we samen de concepten 
tot leven brengen, genieten van jezelf, 
je team of de model len de transformatie 
ondergaan van jouw beeld.

Je beelden worden opgeleverd in een 
afgesloten gal ler i j  waar je zelf  een 
keuze kunt maken uit  de beelden die het 
meest tot je spreken.

Van daaruit  ga je zelf  aan de s lag met 
de market ing- en contentstrategie die 
we op voorhand met elkaar hebben 
uitgest ippeld.

Zo voorkom je dat het verhaal  dat je 
wi l t  vertel len,  het beeld dat harten moet 
raken en jouw sales in het n iet  val len.



FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Kan de shoot op een externe locatie plaatsvinden?
Ja, dat kan zeker. Indien uit de beeldstrategie komt dat een externe locatie geschikt is, nemen we dit hele 
traject uit handen, De kosten voor de externe locatie of huren van extern meubilair worden - na bevestiging - 
rechtstreeks bij je in rekening gebracht,

Kan ik zelf de foto’s uitkiezen die ik wil afnemen? 
Zodra de foto’s gemaakt zijn maken wij een selectie van de beste beelden uit de shoot. Afhankelijk van het 
aantal foto’s dat je definitief afneemt selecteren we gemiddeld 10-25 extra beelden op jouw totaal af te 
nemen aantal. Deze beelden bewerken we volledig naar onze stijl. Uit die selectie van afgewerkte beelden, 
kun jij je definitieve beelden kiezen. Dit proces is zo ingeregeld omdat het maken van de beelden de 1e stap is. 
Het is lastig om op een onbewerkt beeld te zien wat het eindresultaat gaat worden. Daar leg je je vertrouwen 
in ons, dat wij elkaar goed begrepen hebben en wij jou de allerbeste kwaliteit leveren.

Kan ik meer foto’s afnemen?
Als je door je selectie heen gaat en je komt tot de conclusie dat er zoveel toffe beelden tussen zitten en dit 
jouw afgenomen aantal overstijgt, dan kun je zeker beelden bijkopen. De kosten per beeldbestand zijn €75,00.

Wat gebeurt er als we uitlopen? 
Voor de shoot staat een vaste tijd gepland. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van alle teamleden. Blijft 
een teamlid (bijv. de make-up artist) een uur langer omdat je graag na een scene nog even een aanpassing 
wilt van haar en make-up, worden deze kosten na afloop in rekening gebracht. Zodra sprake lijkt te zijn van 
uitloop, bespreken we dat op de set en stem je in met de bijkomende meerwerkkosten.
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BRAND IDENTITY
L E G A C Y
€ 6 . 2 5 0 , -

BRAND IDENTITY 
E X C E L L E N C E

€ 4 . 3 0 0 , -

BRAND IDENTITY 
B O O S T

€ 2 . 3 5 0 , -

Het Legacy pakket bestaat u it 
de volgende elementen:

• Market ing strategy session 
1-on- 1 twv €1250

• Moodboarding fotograf ie 
concepten

• 60 magazine sty le Hoge 
Resolut ie beelden

• Moodboarding Visagie & 
haar

• Make-up & haar sty l ing 
(voor 2 personen, max 4 uur 
aanwezig)

• Moodboarding Styl ing
• Personal  Sty l ist  & k leding 

(max. 4 uur aanwezig)
• 1 Behind the scenes video 

van 1 minuut in  hor izontaal 
en vert icaal  formaat

• 3 korte Behind the scenes 

Het Excel lence pakket bestaat 
u it  de volgende elementen:

• Market ing strategy session 
1-on- 1 twv €1250

• Moodboarding fotograf ie 
concepten

• 25 magazine sty le Hoge 
Resolut ie beelden

• Moodboarding Visagie & 
haar

• Make-up & haar sty l ing 
(voor 2 personen, max 4 uur 
aanwezig)

• Moodboarding Styl ing
• Personal  Sty l ist  & k leding 

(max 4 uur aanwezig)
• 1 Behind the scenes video 

van 1 minuut in  hor izontaal 
en vert icaal  formaat

• 3 korte Behind the scenes 

Het Web pakket is  speciek 
om een nieuwe website en 
weblaunch mee te vul len.  Deze 
shoot heeft  een vast format qua 
invul l ing,  shots en ondersteuning. 
Het webpakket bestaat u it  de 
volgende elementen:

• Moodboarding fotograf ie 
concepten

• 15 magazine sty le Hoge 
Resolut ie beelden

• Make-up & haar sty l ing (max 
2 uur aanwezig)

• Moodboarding Styl ing



Dank je wel voor het kiezen van onze bureau voor je merk! 
We zijn kijken er naar uit om aan de slag te gaan en jou en jouw 

merk beter te leren kennen.

L E T ’ S  G E T  S T A R T E D !


