PigeonPhotography is een jong, ambitieus bedrijf dat er naar
streeft om uw duiven perfect te fotograferen. Of u nu uw
duiven wilt laten fotograferen voor een verkoop of uw
allerbeste duiven wilt laten vereeuwigen, PigeonPhotography
staat voor u klaar:
Als team zijn Rob Kroezen en Maarten Slaa in staat om uw
duiven professioneel vast te leggen.
Rob Kroezen: 'Tegenwoordig is het gemakkelijk om van een
matige foto een goede te maken met behulp van de computer.
Echter, het resultaat zal nog beter worden als de originele foto
goed is. Daarom worden er altijd meerdere foto’s van een duif
gemaakt. U zult dan ook altijd de belangrijke kenmerken van
de duif terug vinden in de foto.’
Maarten Slaa: ‘Naast het fotograferen neemt de bewerking
van de foto’s een aanzienlijk deel van onze tijd in. Door de
toenemende mogelijkheid van automatisering zijn we in staat
om sneller foto’s te leveren. Daarnaast biedt internet ook
geweldige mogelijkheden; binnenkort kunnen de teksten die
op de foto’s komen, online ingevuld en bekeken worden.’

Referenties:
Beste Rob en Maarten,
Ondertussen werken we al even samen en wouden wij jullie
laten weten dat we uitzonderlijk tevreden zijn over jullie werk
en de samenwerking in het algemeen.
We krijgen veel goede reacties op jullie foto's die bij ons online
komen.
Doe zo verder!
Thomas Gyselbrecht
Pigeon Paradise
www.pipa.be

Hallo Rob en Maarten,
Wij willen jullie nogmaals van harte bedanken voor de foto's,
wederom grote klasse. Wij ontvingen van vele liefhebbers over
de gehele wereld lof over hoe onze duiven gepresenteerd
worden op onze site www.eijerkamp.com als ook in onze
Special Edition 2011/2012 en dit willen we graag met jullie
delen.
Rob en Maarten jullie hebben fantastisch werk geleverd en ga
zo door!
Henk Jurriens
Hans & Evert-Jan Eijerkamp
Cortenoeverseweg 82
6971 JK Brummen
The Netherlands
Tel. +31 575 538555
Mob. +31 651 805536
Fax. +31 575 525660
www.eijerkamp.com

VOF PigeonPhotography
Pyrmontstraat 14
7513 BP Enschede
Tel. +31 (0)6-49658011
Email: info@pigeonphotography.nl
Sponsoring door: elke eerste kampioen en vluchtwinnaar
een prachtige duivenfoto te bieden
	
  

