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MASTERCLASS
"HOE WORD JE EEN SUCCESVOLLE FOTOGRAAF"
Succes is voor iedere fotograaf anders. Voor de één is succes vooral
doen wat je leuk vindt, voor een ander is dat erkenning krijgen in de
vorm van publicaties en voor weer een ander is het veel geld verdienen.
Maar laat dat nu net hetgeen zijn dat je op een fotografie opleiding niet
leert.
De meeste fotografen starten voor zichzelf naast hun baan in
loondienst. Daar is niks mis mee, maar wat nu als je verlangt naar nog
meer vrijheid en het zelf invullen van je eigen tijd? Alleen nog maar
datgene doen wat je graag doet? Waar begin je dan? Een goede
fotograaf is nog niet per definitie een goede ondernemer. Daar komt
namelijk behoorlijk wat bij kijken. Kennis van branding, positionering,
marketing en mindset: to name a few.
Het is belangrijk dat je een sterk merk bouwt. Jij bent uniek en dat zijn
jouw diensten ook. Hoe kun je je onderscheiden in een markt die
verzadigd lijkt? Wat moet je zeker doen als je start en welke valkuilen
kun je beter vermijden? Hoe kom je aan klanten en hoe houd je ze?
In deze tweedaagse masterclass kijken we samen naar wat jou uniek
maakt en welke kant je op wilt met je fotografie. We maken een
roadmap gebaseerd op jouw doelstellingen zodat je gegarandeerd daar
komt waar je wilt zijn. Je leert wat er nodig is voor het bouwen van een
succesvolle onderneming zodat jij zonder zorgen precies dat kan gaan
doen waar jij naar verlangt. Ook tackelen we samen alle "beren" op de
weg. Trust me!

Weet je: het kan écht: alleen maar dat doen wat je wilt. Zonder hard te
werken. In plaats daarvan moet je slím werken. Maar dan moet je wel
weten hoe je dat dan doet. Ontdek welke acties je moet nemen om je
bedrijf te laten groeien.
Waarom ik deze masterclass organiseer: dat is eigenlijk simpel. Er wordt
me regelmatig gevraagd: "hoe dan?" Bijvoorbeeld:
*Hoe komt het dat je door het bekendste dagblad van Nederland
gevraagd bent voor ze te fotograferen?
*Hoe kom je aan die publicatie in dat tijdschrift?
*Hoe kom je aan zoveel klanten?
*Hoe komt het dat 95% van je klanten bij je terugkomt?
* Hoe doe je dat met (on)zekerheid, zoals pensioenopbouw?
*Hoe blijf je jezelf en je diensten vernieuwen?
*Hoe zet je social media in tbv je bedrijf?
*Enz...
Graag deel ik al mijn geheimen met je. Ik zie te vaak mensen die er
uiteindelijk niet meer dan een betaalde hobby van kunnen maken. Of na
een jaar alweer (moeten) stoppen omdat het te weinig oplevert. En dat
is zonde. Want het kan echt anders, als je maar weet hoe. Ik gun het jou
ook zo ontzettend om het leven van jouw dromen te leven. Je leeft maar
1 keer, dus doe wat je wil en maak er wat van!

♥

Over mij:
Anderhalf jaar geleden hing ik mijn baan in het onderwijs "aan de
wilgen". Op dit moment werk ik minder dan ik ooit gedaan heb, doe
alleen de dingen die ik leuk vind en verdien ik meer dan ooit. En dat
allemaal met fotografie. Ik combineer mindset en NLP met
marketingtechnieken waardoor ik precies datgene bereik wat ik wil en
op een manier die bij me past. Ik ben hier super blij mee, maar ik zeg dit
vooral omdat dit ook voor jou weggelegd is. Zolang je maar weet wat je
wilt, hoe het kan en daar vervolgens actie op onderneemt.
Ik studeerde aan de fotoacademie in Rotterdam, coaching aan het CVN
(post-HBO aan de Universiteit van Amsterdam) en NLP
(neurolinguistisch programmeren) bij Educare en Fontys.

FAQ:
Moet je een fotografie opleiding gevolgd hebben om aan deze
masterclass deel te nemen?
Nee hoor. Fotograaf is een vrij beroep. Het opbouwen van een
representatief portfolio is veel belangrijker dan een diploma. Tijdens de
masterclass hoor je aan welke voorwaarden je portfolio moet voldoen.

Wat komt er allemaal aan de orde in de masterclass?
Tijdens deze tweedaagse gaan we een volledige marketingstrategie
voor jouw bedrijf neerzetten. Wanneer je ZZPer bent of wordt is het
heel belangrijk om áán je bedrijf te werken. De meeste mensen werken
vooral ín hun bedrijf en “doen daarnaast maar wat”. Een facebookpost
hier, instagramfoto daar, netwerkborrel zus, klantcontact zo. Maar dat
zet geen zoden aan de dijk. Met een website en visitekaartje ben je er
niet. Integendeel. Tevreden klanten krijgen en houden vraagt iets
anders. Je krijgt alle tools van me die nodig zijn voor het (door)starten
van een succesvolle business. Daarnaast leer je hoe je van dromen naar
durven en doen gaat.
Is de masterclass alleen bedoeld voor beginnende ondernemers?
Deze masterclass is voor iedereen toegankelijk die meer vrijheid en
succes wil ervaren. Of je nu al langer een eigen onderneming hebt of
overweegt een bedrijf te starten: dat maakt niet uit. Omdat we werken
in een kleine groep wordt de stof toegespitst op datgene wat jij op dit
moment nodig hebt. Dat zal voor iedereen anders zijn. We bouwen
samen aan jouw concept. Dat is uniek en authentiek. Er is geen tweede
zoals jij en dat gaat ook de reden worden waarom klanten juist naar jóú
komen.
Wanneer ik de masterclass met andere fotografen volg, is dat dan niet
lastig omdat we eigenlijk concurrenten van elkaar zijn?
Ik geloof niet in concurrentie. Ik geloof dat er plek is voor iedereen.
Zeker wanneer je vanuit je eigen kern werkt. Dan komt jouw ideale
klant namelijk als vanzelf naar je toe. De kracht van deze masterclass is
juist ook het contact met collega fotografen. Na de masterclass houden
we contact zodat we elkaar kunnen blijven supporteren. Deelname aan
de masterclass is dus juist een vergroting van je netwerk. En dat is
enorm waardevol.

Haal ik mijn investering “er uit”?
Jazeker. Ik zal je laten zien hoe je zelf kan beslissen hoeveel je met je
fotografie wilt verdienen en welke acties daarvoor nodig zijn. Wanneer
jij aan de slag gaat met hetgeen in de masterclass aan bod komt, heb jij je
investering in no time terugverdiend. Wanneer je enkel luistert en niets
met de informatie doet, adviseer ik je niet mee te doen. Dat is namelijk
zonde van je tijd. “Knowledge is power but knowledge without action is
useless”. Dat dus.
Mocht je nog twijfelen of vragen hebben: bel me gerust even. Op die
manier kan ik je alles vertellen wat je wilt weten.
Data: maandag 15 april en dinsdag 16 april
Locatie: Meneer van Eijck, Oisterwijk (dit is een geweldige locatie
midden in het bos, waar het ook mogelijk is om te overnachten als je dat
zou willen.
Inclusief: twee volledig verzorgde dagen, natuurlijk compleet met
heerlijke hapjes, drankjes en lunches.
Jouw investering: 595 euro, boek je echter vóór 1 maart dan ontvang je
een super vroegboekkorting en betaal je slechts 475 euro.
Goed nieuws: je kan deze opleidingskosten aftrekken van de belasting.

