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Leuk dat je interesse hebt in ‘The Magical Bali Experience! We 
hebben er super veel zin in om er samen met jou iets 
geweldigs van te maken!

Wat we jou te bieden hebben... lees je op de volgende 
pagina’s. 

Kĳk en geniet mee! :) -----> 

 



3 Professionele photoshoots

WWe bieden jou drie verschillende professionele photoshoots 
met visagie aan, in de prachtige natuur en omgeving van Bali. 
Een geweldige kans om jou persoonlĳke portfolio uit te breiden 
met unieke en bĳzondere foto’s. De visagie word verzorgd door 
top visagiste Jeske Nieuwenhuisen. Per shoot krĳg jĳ 12 
bewerte foto’s opgestuurd.

 



De thema shoots

Voor iedere shoot willen we een soort thema creeeren. We houden 
de thema’s breed, zodat we op locatie nog lekker creatief bezig 
kunnen gaan. Een aantal voorbeelden:

First shoot :  Swimming pool



Second shoot :  Beach/Waterfall



Third shoot :  Beauty/Villa



De villa

Je zult 9 dagen verblĳven in een hele mooie villa met een 
prive zwembad in een prachtige omgeving. Elke dag wakker 
worden met 25 graden, ontbĳten met tropische fruit aan het 
zwembad! Even leven als een topmodel.......Wie wil dat nou 
niet! 

Dit word onze villa!!!



Tropical Food

Om het jou zo confortabel mogelĳk te maken, verzorgen we 
ontbĳt/brunch en een avondmaaltĳd! En natuurlĳk een 
overvloed aan lekker fruit.
Een momentje om lekker te genieten samen of alleen, dat is 
aan jou :) we geven je namelĳk graag de vrĳheid ! Een 
totale belevenis in Bali en met elkaar genieten van al het 
moois en plezier maken tĳdens alle shoots! 



Brands

Tĳdens de ontwikkeling en groei van dit pilot-project, zĳn we opzoek 
gegaan naar mogelĳkheden, om dit project voor jullie betaalbaar te 
maken.

In het begin In het begin kostte het project namelĳk 925 euro per deelnemer. 
Maar doordat wĳ nu de photoshoots invullen met de producten van 
bedrĳven is het mogelĳk geworden geld te generen voor dit project. 
De bedrĳven hebben de mogelĳkheid om tegen een minimale 
vergoeding foto’s af te nemen. Zĳ zĳn niet verplicht om foto’s af te 
nemen maar hebben daar een vrĳe keuze in. 

Wĳ als oWĳ als organisatie hebben echter zoveel vertouwen in dit project dat 
we besloten hebben op voorhand jullie een geweldige vergoeding 
van €530 te geven. Waarmee wĳ alle risico’s op ons nemen.
De deelname kosten zĳn hierdoor enorm verlaagd naar slechts            
€ 395,- 

Bedrĳven die al mee gaan: 
www.ducett.com (sieraden)  www.stateofbrands.nl (sieraden&bikini’s)
wwwww.ixxxi-jewelry.nl (sieraden)

 



Wat is de investering voor deze toffe actie:
van € 925 voor € 395 !! 

Wat is er in de prĳs inbegrepen?
- 9 dagen verblĳven in een mooie villa met prive zwembad
- 3 professionele photoshoots met 12 foto’s per shoot 
- Visagie by Jeske Nieuwenhuisen @jessbeautyness
- Ontbĳt/Brunch- Ontbĳt/Brunch
- Dinner

( Vlucht is voor eigen rekening. Je kunt eventueel samenreizen.)

 



Bonussen

Aan het einde van dit geweldige project hebben we nog een aantal 
leuke verrassingen voor jullie! Hier kunnen we nog niks over zeggen, 
maar wat we wel alvast kunnen zeggen is dat je in aanmerking kunt 
komen voor een leuke bonus.

Wanneer de bedrĳven meer dan 15 foto’s van jou afneemt krĳg je
een bonus van €100een bonus van €100,- incl. Btw

Wanneer de bedrĳven meer dan 25 foto’s van jou afneemt krĳg je 
een bonus van €200,- incl. Btw

Kortom.... een geweldige kans voor een unieke beleving die je niet 
mag missen!!

 



Krĳg jĳ er net zoveel zin in als wĳ? 
Wacht niet langer, reserveer gauw jou plekje en wees niet 
telaat!

Email:              
bosphotography@outlook.com

Portfolio Fotograaf: www.nickibos.com    nickibosphotography
PPortfolio Visagist:  jessbeautyness.com          jessbeautyness

Contactpersoon Nicki:       
06 36 10 68 35

           Welcome to the team!   
Nicki                       Jeske


