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ALOHA &
NANNA ENDERSBY
- BRANCING OG
CONTENT ASSISTENT

VELKOMMEN.

Når du gerne vil have det fulde shebang, men kun har
projekter eller budget til she og ikke så meget bang...
Det overrasker dig nok ikke at vi i 2020 ramte bunden for menneskers gennerelle evne til
at fokusere. Men, hvad hvis jeg fortalte dig at den i gennemsnit nu er nede på 8 sekunder?
Efterfulgt af at en guldfisks er 9....
Var det som at ramme din visuelle marketingsstrategi eller din synlighed på de digitale
platforme med en slatten muggen klud lige i ansigtet?
Vi ved efterhånden alle at 'Content is king' - men mit spørgsmål til dig er:
"Hvad kan du skrive der fanger din målgruppes fulde opmærksomhed i 8 sekunder?"
Det er derfor at VISUEL 'content is king'!
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Er det tid til at
opdatere din digitale
skuffe?
Med flere års erfaring fra salg og marketing, samt re-branding af
virksomheder, ved jeg hvor vigtigt det er at fortælle en historie.
Fortæller du dine kunder den rette historie igennem det du
signalere på de digitale platforme?
Føler du det er tid til at opdatere den digitale skuffe med nyt
visuelt materiale der viser et konsekvent udtryk, fortæller din
historie og når din målgruppe - SÅ har jeg gjort det nemt for dig.
Med en klippekorts løsning der kan tilpasses dit behov helt ned til
30 minutter ad gangen, kan du løbende og for få penge have frisk
visuelt materiale ved hånden.

Jeg kan hjælpe dig med:
+ Produkt & kollektions billeder
+ Opdatering af webshop
+ Vedligehold af hjemmeside
+ Inbound marketing

+ Udarbejdelse af annoncer
+ Portrætter
+ Video materiale
+ SoMe planning... og meget mere!
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VIS
DIN
BRAND
IDENTITET OG NÅ DIN
MÅLGRUPPE IGENNEM
VISUEL STORYTELLING

YOUR NAME OR
LOGO HERE.

PAKKER

INVESTERING
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BOOK ÉN TIME

til mindre profilerings
opgaver af virksomheden

INVESTERING

+ Headshoots* & in-house fotos

dkk. 2400,- / første time
- herefter dkk. 800,- /time
ex. moms
*inkl. 2 portrætter / medarbejder.
Efterfølgende dkk. 250,- ex moms
per foto.

Se betingelserne for transport og
betaling under F.A.Q.
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BOOK EN DAG
a` 6 timer til branding af
virksomhed, personale m.m.

dkk. 6200,ekskl.moms

Tillæg for leje af studie.
Se betingelserne for transport og
betaling under F.A.Q.

INVESTERING

+ Events
+ In-house fotos
+ Headshots
+ Produkt & kollektions billeder
+ Video til sociale medier
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6 TIMER
Indeholder 12 klip a` 30min.
Gyldig i 3 måneder.

+ Vedligehold af webshop og hjemmeside
+ Visuel materiale til Sociale platforme
+ Udarbejdelse af annoncer
+ 15% på heldags fotografering

dkk. 4500,ekskl.moms

Se betingelserne for transport og
betaling under F.A.Q.

INVESTERING

Perfekt for virksomheden der gerne vil hjælpes igang med at
oparbejde en brand identitet på de digitale platforme.
Hvordan kan du bruge dine klip?
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12 TIMER
Indeholder 24 klip a` 30min.
Gyldig i 6 måneder.

+ Opdatering af webshop og hjemmeside
+ Visuel materiale til Sociale platforme
+ Udarbejdelse af annoncer
+ Video materiale til sociale medier
+ 15% på heldags fotografering

dkk. 8500,ekskl.moms

Se betingelserne for transport og
betaling under F.A.Q.

INVESTERING

Ideel for virksomheden der har brug for en partner til at lave og
implementere en visuel strategi på de digitale platforme, samt
vedligeholdelse. Hvordan kan du bruge dine klip?
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24 TIMER
Indeholder 48 klip a` 30min.
Gyldig i 12 måneder.

+ Produkt billeder
+ Opdatering af webshop
+ Visuel materiale til Sociale platforme
+ Udarbejdelse af annoncer
+ Vedligehold af hjemmeside
+ Video materiale til sociale medier
+ 15% på heldags fotografering

dkk. 17500,ekskl.moms

Se betingelserne for transport og
betaling under F.A.Q.

INVESTERING

For virksomheden med en langsigtet plan for de digitale platforme,
samt behovet for opdatering af produkt billeder og vedligehold af
platforme. Hvordan kan du bruge dine klip?
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Jeg vidste at Nanna ville
levere og jeg kunne bruge
min tid på det jeg er god
til.

Hun præsenterede moodboards og stod for hele processen.
Jeg følte mig tryg fra start til slut og jeg fik billederne i
løbet af få dage.
Nanna forstår at fange de levende øjeblikke i sine billeder.
Det var en kæmpe hjælp for mig, at jeg vidste at Nanna
ville levere og jeg kunne bruge min tid på det jeg er god til.

-Signe JensenVacVac Studio

ANBEFALING

Nanna påtog sig fotografering af min seneste kollektion til
UG. Hun forstod hvor jeg ville hen blot med et par stikord
fra mig.

F.A.Q.
TRANSPORT
Transport er medregnet indenfor Aarhus kommune. Derudover tillægges statens
takst for kørte km. Det samme gælder afhentning og aflevering af produkter til
fotografering. Forsendelse af varer sker på kundens regning.

BETALINGS
BETINGELSER
Ved køb af 6, 12 eller 24 timer kan disse afregnes som en engangsbetaling eller
betales månedligt forud. Ubrugte timer kan ikke overføres eller gemmes. Afregning
af andre bookede opgaver sker før modtagelse af det færdige materiale.

usikker på hvilken løsning du skal vælge?

GØR FØLGENDE!
01.

Send en e-mail på nanna@endersby.dk
eller giv mig et kald på 40119905 og
fortæl kort om dit behov.

02.
Book et online møde hvor jeg fortæller hvordan
jeg kan bidrage til din virksomhed.

03.
Få en mulighed for en kort test session inden den
endelige aftale indgåes.

Så kan det da ikke være nemmere!

JEG GLÆDER MIG TIL AT HØRE FRA DIG!

kontakt
mig her
NANNA@ENDERSBY.DK
WWW.ENDERSBY.DK
@ENDERSBY_PHOTOGRAPHY

PARTNERE

@endersby_photography
www.endersby.dk

