Studio Berkhout heeft zich in de afgelopen 26 jaar ontwikkeld en
gespecialiseerd tot dé fotostudio voor de fotografie van
“mode-stills” & accessoires.

Alle fotografische skills, styling skills, maar ook de complete digitale workflow heeft Studio Berkhout tot in de finesses in de vingers. Bij Studio Berkhout
staat de modefotografie centraal. Dit bestaat o.a. uit het fotograferen van
stills/ghost en het werken met modellen. Dit modebeeld kan uit één artikel,
één aansprekend detail of juist één complete collectie inclusief accessoires
bestaan.
Met een capaciteit van 38 interne studio’s kunnen we snel en efficiënt werken.
Van ‘Flat-shot’, ‘3D met inserts’ tot en met 360º weergave van uw product,
wij beheersen het allemaal. Ons team van specialisten staat voor u klaar!
Wij hebben, mede dankzij onze capaciteit, het vermogen om snel beeld te
vervaardigen. Beeld om uw Sales activiteiten te ondersteunen. Of dit nu toegepast wordt voor iPad, Webshop of drukwerk, het beeld van Studio Berkhout
voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen. Denk aan het digitale gebruik voor
e-commerce, linebooks, tablet’s & smartphone’s. Beeld & opmaak voor andere
drukwerk toepassingen maken wij graag voor u op en zetten wij desgewenst
om in CMYK.

Test ons!

Still Stop Motion en meer...

Bij het schieten van stills is een fotografisch oog onmisbaar. Bij
Studio Berkhout zorgen we voor een optimale workflow, een
combinatie van styling en fotografische kwaliteiten zorgt dat we
snel en met een voorspelbaar kleurresultaat kunnen werken. Door
de combinatie van een team goed opgeleide stylisten, fotografen
en de beste professionele apparatuur, kan de klant rekenen op de
allerbeste kwaliteit van zowel styling, kleur en beeldbewerking.

360º (rotatie) opnames van producten via zowel foto- als video (Stillstop-motion)
vormen momenteel een belangrijke ontwikkeling binnen webshop omgevingen.
Het bezuinigen op ‘samples’ maakt dat de eventuele koper d.m.v. beeld voldoende idee moet kunnen krijgen over uw product. Kwalitatief goed en voldoende
beeld maakt dat de consument zijn product keuze sneller kan bepalen.

Studio Berkhout is een hoogwaardige digitale fotostudio met
grote opnamecapaciteiten. Het maken van top-shots, close-up
details, 3D-fotografie en montages met schaduw of juist vrijstaand
heeft voor ons geen geheimen.

DE “TEST ONS” AANBIEDING:
Maak vrijblijvend een afspraak en laat
ons 5 fashion items voor “Flat-still” of
“Ghost” maken voor u. Wij laten zien
waarmee U zich kunt onderscheiden
op uw webshop/sales presentatie. Zien
is kopen en onze uitdaging is om uw
product optimaal te presenteren!

Het verschil zit in de details, het succes van uw webshop in beeld consistentie!

Door de productie van de beelden in één hand te houden, voldoet de output
gegarandeerd aan de vooraf afgesproken specificaties. De door ons speciaal
ontwikkelde Jumpsuit software laat de verwerking van grote batches beelden
soepel door ons bedrijf lopen. U kunt zelfs gedurende de productie inloggen
en remote toezien op het verloop. Uw beeld is vervolgens 24/7 bereikbaar op
een van onze servers. Middels deze servers kunt u ook uw bestaande beeld
uploaden naar ons. Wij kunnen ervoor zorgen dat uw (oudere) beelden worden bewerkt en optimaal passen binnen de verschillende fotografische
toepassingen van uw product.
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