






















Publicatie Weekend Knack 14 augustus 2010



Publicatie Knack 14 september 2011



Publicatie Wereldtijdschrift 21 september 2011



Publicatie Het Laatste Nieuws 24 september 2011



Zoekt u naar CREATIVITEIT?
U wilt uw bedrijf anders in beeld brengen.  U 
wilt uw (personeels)feest anders benaderen? 

Zoekt u naar PASSIE?
U wilt samenwerken met een gedreven 
persoon? Iemand die houdt van beelden én 
mensen?

Zoekt u naar BEELDEN?
U heeft nood aan een beeld dat past bij uw 
imago of verhaal. U wilt kwaliteit? U verlangt 
naar een visuele oplossing om 
miscommunicatie op te lossen? Of U wilt 
gewoon een portret van uw werknemers 
voor uw website, LinkedIn of Facebook?

Ik SEARCH  naar de nodige 
voorbereidingen, de juiste locatie en 
cruciale elementen die uw beeld 
verfijnen.

Ik SHOOT  door het juiste 
gebruik van licht en de nodige 
kennis. Met meer dan 6 jaar 
ervaring en de camera die u nodig 
heeft (digitaal, analoog 
middenformaat of analoog 
technische camera).

Ik EXPOSE uw werk waarbij  
uw beeld centraal staat. Of dit nu 
een huwelijksalbum, bedrijfsprofiel 
op facebook is of levensgrote 
prints. Ik ga met u op zoek naar de 
beste oplossing om uw beeld tot bij 
uw publiek te brengen!

Antwoord u op één van deze vragen ja? 
Contacteer mij dan zeker!



EVY RAES
Vredestraat 120/3
2 6 0 0  B e r c h e m
+32 485 59 24 58
info@evyraes.com
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Conceptuele fotografie: van inhoud tot geschikt medium 
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