THE IMAGE
BOOSTERS
"( )

"

H erken je eigenheid en ontwikkel een ijzersterk imago

Werk samen met The Image Boosters aan jouw Personal Brand

"SHOW THEM YOUR
FULL POTENTIAL"
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Niki Feusels - Make-up artist
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.

Op

als
middel

van

Phaedra Vergeylen Photentic
Visuals &Content marketing Fotograaf

Wat beloven wij jou?
Door te begrijpen en accepteren wie je bent
ondernemen vanuit jouw eigen drijfveren

.

,

zal je instinctief

Wij zetten jouw unieke kracht om in beeld wat zorgt voor meer
zelfvertrouwen en meer herkenbaarheid

.

Op het einde van dit ontwikkeltraject heb je een glashelder inzicht in
wie je bent en een nieuwe persoonlijke strategie omtrent jouw aanpak

.

Daardoor krijg je een boost om nog meer te ondernemen vanuit jouw
hart

,

jouw natuurlijke talenten en kwaliteiten

Resultaat

?

.

Je wordt als het ware een magneet voor het juiste publiek

!

Wat mag je van dit traject
verwachten?
.

Wij geven jou niet zomaar een photoshoot Onze voorbereiding is doordacht
starten met een vragenlijst om een eerste blik te krijgen van hoe jij jezelf ziet

.

,

.

We

jouw

dagelijkse bezigheden en wat je onderneemt Nadien overlopen we de vragen in een

.

kennismakingsgesprek We maken een eerste analyse van jou maar ook jij krijgt de kans
om met ons een connectie te maken zodat jij ons kan vertrouwen en aanschouwen als
jouw teamgenoten

.

Dan volgt er een persoonlijkheidstest voorafgaand aan een Power Boost gesprek
waarin jij een inzicht krijgt in wanneer jij in jouw element bent

,

wat jouw

.

allerbelangrijkste drijfveer en kwaliteit is en hoe je dat in balans kan houden Je ontdekt

.

welke twee kleuren voor jouw belangrijkste persoonlijke kracht staan Daarvan krijg je
dan een gedetailleerd document van maar liefst

.

18

’

pagina s mee naar huis dat je altijd

als een spiegel voor jezelf kan houden Het document bevat karakteristieken die
kenmerkend zijn voor hoe jij in het leven staat en jouw essentiële waarden

Terwijl jij de tijd neemt om al deze info op te nemen

,

.

maken wij een moodboard van de

personal branding photoshoot en een analyse van jouw persoonlijkheid om je op beeld

.

weer te geven als wie je echt bent We geven nog wat kledingadvies en checken of jij

.

de juiste stukken in jouw kast hebt hangen Zo niet

.

?

Er is altijd nog een extra

mogelijkheid voor een personal shopping Nadien volgt het moment van de waarheid

.

de photoshoot Afhankelijk van jouw persoonlijkheid en drijfveren
locatie

.

,

in de studio of op

"Je kunt niet meer worden dan
jezelf, je kunt wel meer jezelf
worden!”

:

Wat is onze meerwaarde?
We reiken jou heel wat tools aan doorheen het traject waarmee je zelf achteraf
aan de slag kan gaan om je zichtbaard op te stellen

.

Doorheen de styling van de shoot krijg je van Veerle tips en tricks rond jouw
figuur en hoe
up stoel

.

je de juiste kleding en kleurencombinaties kan dragen Op de make

-

van Niki laat zij jou stralen dankzij een natuurlijke make up look

,

-

krijg je tips

over welke gezichtsdelen je zeker mag accentueren en welke kleuren of

.

technieken jou de juiste uitstraling geven Tijdens de photoshoot bij Phaedra helpt
zij jou de juiste poses aannemen om flatterend op de foto te staan naar gelang
jouw figuur en gelaatsvorm

.

Wat is het resultaat?
Na dit traject heb jij meer zelfzekerheid op het podium
webinars én op online kanalen

(

social media

je twijfelt niet meer dat je er goed uitziet

!

)

,

tijdens lezingen of online

.

dankzij ijzersterke beelden Je staat er en

Je bent krachtig zichtbaar

.

,

jouw Imago

klopt met wie je bent en je dwingt automatisch respect af Men schat jou naar
waarde

!

Wat bieden wij jou aan

?

Wij geven jou een inzicht in wie je bent en hoe je dat zichtbaar kan maken
adhv styling

,

kleuren

,

make

Imageboosters traject

Vragenlijst

+

:

-

up en beelden

.

Dit zijn de respectievelijke stappen van het

kennismakingsgesprek

Powerboostgesprek en meten van je Persoonlijke Kracht
Advies over de implementatie van je powertype in kleding
Moodboard shoot

(

shootlocatie

,

kleuren

,

kledingstijl

Personal brand shoot in studio of op locatie

- 15

tot

€1135
excl

.

btw

,
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(

,

attributen

halve dag

)-

)

Ter plekke makeup en styling

afgewerkte beelden

verplaatsing en reisduur

(€0,50/
)

km

+ €45/ ),
u

attributen voor setting

(

wordt besproken voor

akkoord tijdens Moodboard gesprek

€400

*

Moodboard en Shoot

- €435

Personal powerboost en stylingadvies

- €300

Mua

Mogelijkheid tot personal shopping indien eigen garderobe niet voldoet

: €195

Waarom The Image
Boosters?
Wat ons uniek maakt

,

.

is de combinatie van drie heel bijzondere expertises De

combinatie van onze verschillende expertises vormt een krachtig klankbord waar jij

.

energie uit kan halen Wij weten hoe jij je voelt na
en helpen jou jezelf nu te herpakken

.

2020.

Ook wij hebben ons herpakt

Op het moment dat je met ons dit personal branding traject aangaat
partner

.

in visibiliteit We denken mee met jou

.

,

ondersteunen

,

,

zijn wij jouw

begeleiden en boosten

jouw imago Wij geven jou het gevoel dat we deel uitmaken van JOUW team

We werken resultaatgericht

,

.

hebben een scherp oog voor detail en kwaliteit en

gaan te werk met ontzettend veel empathie en mensenkennis

.

Wij zijn

gevoelsmensen en gaan af op onze intuïtie maar onderbouwen dit met onze kennis
en jarenlange ervaring

.

Phaedra
Vergeylen
D E

D Y N A M I S C H E

.

Phaedra Vergeylen is de naam Ik ben de
dame

,

de fotografe

,

de content marketeer

achter Photentic Visuals

.

I N I T I A T O R

Ik help jou aan meer zichtbaarheid online
door in te zetten op sterke content door

150%

middel van mooie sprekende beelden

inzet

.

Energiek

"Let's make content together."

Enthousiast
Initiatiefrijk

phaedra

"What you see is
what you get!"

Fotografie

.

,

https

://

bloed Mijn grootouders deden aan

-

en videografie

.

Daarnaast kom ik uit een nest van ondernemers

.

Ik help jou aan meer zichtbaarheid online
Mijn roots bevinden zich in videojournalistiek en
door in te zetten op sterke content door

.

.

communicatiemanagement Tijdens mijn studies
middel van mooie sprekende beelden
deed ik heel wat bijkomende stages om meer
kennis te vergaren en mijn skills te verbeteren

.

-

Ik begon als student ondernemer mijn eigen zaken
uit te bouwen waaronder een eigen kledinglijn
wegens mijn passie voor mode en oog voor

.

schoonheid Daarnaast hielp ik kleine
zelfstandigen met het uitwerken van content in

.

beelden en sociale mediabegeleiding Vanuit dit

-

kleinschalig bedrijfje als student ondernemer
ontstond dan na mijn studies Photentic Visuals

&

Content Marketing met een eigen fotostudio in

.

Gentbrugge Ik ben iemand die al mijn energie zal
geven om het beste resultaat te halen
Wanneer ik een doel voor ogen heb
koste van kost willen bereiken

.

,

.

zal ik dat

.

.
.

photentic org

www photentic org

/ /

www linkedin com in phaedra

creativiteit en ondernemen zit in mijn

onderwaterfotografie

.

@
.

-

vergeylen

/

Waarvoor kan je Photentic
Visuals & Content Marketing
nog boeken?
:

PHOTOSHOOTS op locatie of in studio

PRODUCTSHOOT

:

VIDEOGRAFIE op locatie of in studio

:

CONTENT MARKETING uitwerken social media content of templates van beelden

:

SOCIAL MEDIA MANAGEMENT advies en begeleiding social media kanalen

:

BRANDING personal of als onderneming

Prijzen fotografie en videografie

Prijzen Marketing

excl

.

btw

,

: €55/

:

phaedra

@

u

u

verplaatsingskost en reisduur

Meer info

€65/ :

(€0,50/

km

- €45/ )
u

.

photentic org

Ik help jou aan meer zichtbaarheid online
door in te zetten op sterke content door
middel van mooie sprekende beelden

.

@Photenticvisuals

-

uitwerken brandbook

(

logo

,

lettertypes

,

huisstijl

ook mogelijk op maat of in de vorm van pakketten

)

Niki Feusels

Mijn missie is om jou in al jouw
authenticiteit te laten stralen

.

Met veel zorg en een luisterend oor ga ik
D E

aan de slag om jouw schoonheid nog meer

M E N S L I E V E N D E

V E R Z O R G E R

te ondersteunen

.

Geen hapklare looks die voor iedereen

Oog voor detail

hetzelfde zijn maar persoonlijke op maat

Begripvol

gemaakt advies waar je je goed bij voelt

Gastvrij

zodat je er elke dag als de plusversie van
jezelf kan uitzien

Onbaatzuchtig

-

-

-

Humor echtheid comfort zachtheid en

"Always intrigued,
never bored!"

power staan hierin altijd centraal

://

https

.

.

!

@
.
/ / 50741410 /

nikifeuselsmakeupartist

gmail com

www linkedin com in niki feusels

b

-

Als all round make up artist heb ik binnen het
vakgebied verschillende specialisaties behaald
Met lesgevers uit België

,

Nederland

,

.

Slovenië en

Amerika heb ik telkens de beste educatie uitgezocht
om mijn skills nog meer te verfijnen

.

Ik help jou aan meer zichtbaarheid online
Naast het constant bijschaven van mijn eigen skills
door in te zetten op sterke content door
heb ik ook afgelopen jaren les gegeven aan de

.

'

middel van mooie sprekende beelden
nieuwe garde MUA s en professionals om zo ook hun

.

talenten nog meer te laten ontwikkelen Ik ben ook
brow specialist en houdt Brow pop ups open in
zowel Gent

,

Antwerpen als Kortrijk

.

Met jaren ervaring op mijn teller als lead make up
artist voor Filmfest Gent

,

Soundtrack awards

fashionshows en commercials

,

,

weet ik als geen

ander om volledig op maat te werken van de klant
en er altijd naar te streven de eigenheid van de
persoon die in mijn stoel zit zo stralend mogelijk weer
te geven

.

.

Mijn drive en inzet is altijd

100%.

Mijn doel is om

jouw sterke kanten nog meer te accentueren door
middel van mijn jarenlange kennis

,

skills en

natuurlijk ook een klein beetje Make up

.

Waarvoor kan je Niki Feusels
Make-up Artist nog boeken?
Allerhande maquillages

Bruids Maquillages

Brow styling

+ proef

, vormgeving en kleuren

-

Make up workshops

(praktijk, min 2u) : €100

Theoretische make up en kleuranalyse workshops

(min 1,5u)

met op maat gemaakte manual

Basic sales training

Browspecialist training

-

Specifieke make up workshops voor transgender personenen en mensen die kanker hebben

of gehad hebben

:

Shoots Halve dag tarief

€50

: 250 excl. / Volledige dag tarief 450 excl

extra per begonnen overuur

excl Btw

,

verplaatsingskost en reisduur

@Nikifeuselsmakeupartist

Ik inspireer

Veerle
Raemdonck

, help en ondersteun jou om je

uitstraling en stijl volledig op jouw

.

authentieke zelf af te stemmen Kleur is
mijn fantastisch instrument om jouw
persoonlijke kracht zowel van binnen als

D E

A R T I S T I E K E

van buiten glans te geven

.

O N D E R N E M E R

, op een vrolijke,
enthousiasmerende en verfijnde manier ,
Dit doe ik met bezieling

Onbeperkt

met gevoel en volle aandacht voor het

Vindingrijk

bijzondere in jou

.

Uitgesproken
Inti

ütief

"No one is you and that's your
superpower!"

"Wear something that says
'Here I am' "

kleur@veerleraemdonck.be
www.veerleraemdonck.be
https://www.linkedin.com/in/veerleraemdonck

16 jaar ervaring in de Retail en luxesector
(Laura Ashley, Cartier, Delvaux, Louis Vuitton ) in
leidinggevende functies , begrijp ik als geen ander het
Door mijn

commerciële aspect van een onderneming alsook het
overtreffen van de verwachtingen van
de klantenervaring

.

Naast consultant en trainer in customer service
sinds

, heb ik

2005 een eigen Imagobureau ontwikkeld waar ik

individuen en bedrijven help om hun eerste indruk perfect
en authentiek neer te zetten met een stijl die bij hun past

.

en waar ze zich goed in voelen Ik heb daarnaast een
enorme passie voor kleur en heb me verdiept in de
kleurenpsychologie en de krachtige effecten die kleuren

(on)bewust teweeg brengen.
2018 ben ik gecertifieerd Persoonlijke Kracht Coach
waardoor ik naast uiterlijke kleurenanalyses , mensen in hun
Sinds

kracht zet met innerlijke kleuren die gelinkt zijn aan hun
favoriete gedrag

, drijfveren en talenten. Het geeft

mensen de kans om zowel op privé als zakelijk vlak de juiste
beslissingen te nemen die bij hen passen

.

,

I k timmer aan een positieve mindset vergroot het
zelfvertrouwen en herstel zelfwaardering

.

Waarvoor kan je Het Imagohuis
van Veerle Raemdonck nog
boeken?
Intern Imago

:
:

Blauwdruk inzicht in je volledig potentieel en persoonlijke kracht zodat je een

strategie kunt bepalen en je onderneming

Extern Imago

100% past bij jou €330

:

Imago advies voor je zaak

( prijs op maat )
.

Klantenervaring en service afstemmen op je missie en waarden Training en coaching

-

Imago advies medewerkers

Uniform advies

Klopt het plaatje in het interieur van je zaak

Garderobe advies

?

, personal styling en shopping €60/u

@het_imagohuis_veerle_raemdonck

"Deze dames halen het beste in jou naar boven, letterlijk en figuurlijk!
Veerle Raemdonck
leert je aan de hand van kleurenpsychologue jezelf beter kennen en
hoe je dit toepast op jouw kledingstijl en kleurgebruik;
Niki Feusels
toont je met make-up welke accenten en kleuren je laten stralen;
Phaedra Vergeylen
leert je zelfzekerder én beter op de foto staan.
Het pakket geeft je een boost aan zelfvertrouwen!
Hieruit heb ik geleerd dat het slechts een kleine moeite is om meer
aandacht aan mezelf te besteden in ruil voor een gevoel van ‘wow, ik
zie er goed uit’. Want weten dat je er goed uit ziet én er staat, geeft je
meer sterkte!"
MADICE BEHAEGEL
Pino

Pets

"Het traject van The Image Boosters is een beleving van a tot z. Ik had
nooit gedacht dat je door kleuren jezelf kan leren kennen. Het
powerboost gesprek bij Veerle heeft me op weg geholpen naar meer
eigenheid. Het is als het ware een spiegel die ze voor je neus houdt. De
combinatie met de personal brand fotoshoot is een grote meerwaarde.
Niki brengt met haar make up de ijdelheid in elk van ons naar boven.
Zeker op mijn leeftijd, is een laagje natuurlijke maquillage zeker
welkom, het gaf me een extra boost! Fotograaf Phaedra zorgde ervoor
dat ik meteen op mijn gemak was. Ze vroeg me welke muziek ik graag
hoorde, zette die op en zo kon ik gewoon genieten van mijn favoriete
muziek voor de camera. Het resultaat is verbluffend! Heel mooie
natuurlijke beelden. Sterk! Ik herken mezelf er 100% in. Een topervaring
voor elke ondernemer! Deze drie dames vullen elkaar zo goed aan, ze
vormen een geweldig team.”
FREDERIK VERBIEST
concept

-home

You want more?
Ondervind je al meteen het verschil en de meerwaarde van jouw personal brand

?

Ga NOG een stap verder en trek meteen onze expertise door naar jouw onderneming
Wij helpen je met de rebranding van jouw onderneming
zodat het in lijn ligt met jouw personal brand

Zet jouw missie

€1200 (

.

-

excl btw

visie

-

waarden

-

.

boodschap op punt

!

)

Wij vormen jouw klankbord tijdens een brainstormsessie

.

.

Sidenote
Wanneer je de beelden ontvangt, krijg je de
rechten om de beelden te gebruiken. Voor
verdere verspreiding van de beelden vraag je
om toelating. Na toelating mogen derde
partijen de beelden gebruiken MET vermelding
van de fotograaf.

