Portretfotografie jong en oud

Babyfotografie

Een leuke fotoshoot van uzelf, uw
kinderen of een vriend(in) die je wil

Kersverse ouders en u wil samen met uw
baby voor de lens of enkel uw baby op een

verrassen? Wij fotograferen het zoals u dat
in gedachten hebt: kunstzinnig, speels of
met de nodige serieus.

originele manier? Creëer een aandenken
aan de vroegste levensjaren van uw kind
met babyfotografie door Cofre Fotografie.

Fotografie van een
onvergetelijk moment

Sportfotografie

Wij zijn gespecialiseerd in het in beeld
brengen van uw feest, event of belangrijke
gelegenheid maar ook groepen, families,
gezinnen en individuen leggen we op een
verrassende, creatieve of ingetogen manier
vast op de gevoelige plaat. Verder zijn wij ook
gespecialiseerd in product-, sport- en
huwelijksfotografie.
Vraag vrijblijvend uw offerte aan voor een
fotoshoot of om uw bedrijf of product in de
kijker te plaatsen.

Van Iseghemlaan 104/0302
8400 Oostende
Tel: (+32)59403494
GSM: (+32)497896768
Email: cofrefotografie@gmail.com
Web: www.cofrefotografie.be
Facebook: cofre fotografie
BTW: BE0680.747.186
Bank: KBC BE56 7360 3678 4888

Een huwelijk, verjaardag, communie of
pensioen, verloving, doopsel of andere?

Hebt u een sportevenement waar u nog
lang wil van genieten met de perfecte
actiefoto’s, die alle spanning en sfeer

Met foto’s door een ervaren fotograaf haalt
u ze niet alleen voor de geest, u houdt ze
ook letterlijk in handen.

weergeven?
Cofre fotografie zorgt voor de juiste
weergave van uw sportevenement.

Interieurfotografie

Fotoshoot groepen

Bent u op zoek naar de juiste foto’s van het
interieur van uw zaak of wenst u een

Met al uw vrienden, familieleden of
collega’s samen op de foto? Er is

woning te verkopen of verhuren?

geen betere manier om een bepaald
moment in uw leven vast te leggen dan
met eigenzinnige fotografie, weergegeven
in de juiste sfeer.

Wij brengen uw interieur met de juiste
sfeer tot leven.

Uw event of festival, onze
prioriteit

Hebt u binnenkort iets te vieren of wenst u
uw vrienden, collega’s of werknemers in
de kijker te plaatsen met een leuk
evenement? Weet u niet hoe u hieraan
moet beginnen? Want het is inderdaad een
hele onderneming: locatie, catering,

Fotoshoot dieren
Uw huisdier op een originele manier in de
kijker zetten en zo een blijvende
herinnering krijgen van dit leuke moment?
Wij bieden u verschillende mogelijkheden
en locaties.

Productfotografie
Uw product extra in de kijker plaatsen
voor een magazine of uw website? Bent u
op zoek naar dat ietsje meer dat uw
klanten extra zal aantrekken?
Wij brengen uw product met veel emotie
tot leven.

muziek, fotografie en zoveel andere zaken.
Wij kunnen voor u het perfecte event of
feest organiseren. Een huwelijk, geboorte,
doopsel, verloving, eerste of plechtige
communie, lentefeest, bedrijfsfeest, concert.
Contacteer ons voor een vrijblijvend
gesprek met aansluitend een gratis offerte
van West-Vlaanderen tot Antwerpen en
Limburg. Wij staan steeds tot uw dienst.

Social Media Marketing
Uw zaak in de kijker via mijn website en
groep Bloeiende Vlaamse Ondernemers?
Meer visibiliteit en rendabiliteit voor uw
zaak en uw website en pagina is onze
prioriteit.
Meer info vrijblijvend via mail of telefoon.

