
De kracht van goed beeldmateriaal en de 
inzet van jouw smartphone

In het zadel met online marketing  
Arnd Bronkhorst



• Media- en communicatiebureau samen met Peter van Pinxteren  

• Beeld & Visie  

• Ruim 30 jaar ervaring in fotografie, video en media  

• arnd.nl - Online database met meer dan 240.000 beelden  

• Onconventionele beelden van over de hele wereld 

• Samenwerking met internationale topfotografen 

• Paardenfoto workshops

Over Arnd 

http://arnd.nl


• Wat is goed beeldmateriaal? 

• Hoe vind je goed beeldmateriaal? 

• Database met trefwoorden 

• Vraag de fotograaf en andere experts om mee te denken 

• Hoe kan goed beeldmateriaal jouw boodschap versterken? 

• Trekt direct de aandacht

De kracht van goed beeldmateriaal



Pavo heeft zorg voor de gezondheid van paarden en geeft antwoord  

op al jouw voedingsvragen. Met gezonde producten, service en advies.  

Voor jouw persoonlijke advies: voeradvies@pavo.net  

0900-7227336

Pavo, het antwoord op jouw voedingsvragen

  HOE WEET JE
WAT GEZOND IS

voor jouw paard?

www.pavo.nl
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Fotografie met je smartphone
• Fotograferen met je smartphone; goed idee? 

• Waar kan je op letten bij het maken van een foto? 

• Achtergrond 

• Hoe haal je het beste uit je smartphone? 

• Instellingen 

• Fotografie apps: Camera+, Lightroom, Camera App 

• Lenzen, statief



Ook met je smartphone kan je 
mooie foto’s maken









Instagram
• Groeiend medium 

• Aantal actieve gebruikers in 2 jaar tijd verdubbeld naar 600 miljoen wereldwijd 

• Goed beeldmateriaal nog meer van belang 

• Tijdstip van posten 

• Optimaal bereik tussen 12 en 13 uur* 

• Houd je posts consistent 

• Privé en zakelijk account 

• Frequentie posts 

• Gebruik de juiste ##

*Bron: Hootsuite



Wat post je op Instagram?
• Behind the scenes 

• Lifestyle 

• Product features 

• Teksten, quotes 

• 1 consistent verhaal 

• Repost berichten van partners en klanten 

• App: Repost 









Nabewerking op je smartphone









Vragen? 



W www.bronkhorstvanpinxteren.nl 
@ info@bronkhorstvanpinxteren.nl 

Bronkhorst & Van Pinxteren 

http://www.bronkhorstvanpinxteren.nl

