
 

 

                      

 

                     

Categorie:    Fotografie 

Minimaal vereist level: Talent, Wizard en Genius 

Blogpost vereisten:  Minimaal 400 woorden 

Verwijzende links: 2 

Type blog:  Inspiratie blog / Branded blog 

Kwaliteitseis: Do-follow links 

Looptijd: Doorlopend 

Meld je aan voor de opdracht via deze link. Vermeld 

het opdrachtnummer 231.13 en waarom jij voor deze 

opdracht wil schrijven. 
 

Wanneer we meer inschrijvingen binnenkrijgen dan we 

zoeken zullen we een selectie maken. Je krijgt dus 

vanzelf te horen of je voor deze opdrachtgever mag 

bloggen! Indien je niet geïnteresseerd bent in deze  

opdracht, hoef je niet te reageren ;) 

Als blogger maak je waarschijnlijk regelmatig zelf tof beeldmateriaal voor jouw artikelen en social media. 

Misschien vlog je naast jouw blog ook nog. Dan is de juiste apparatuur natuurlijk super belangrijk! Want één 

(haarscherp) beeld zegt soms meer dan 1000 woorden! Gelukkig vind je die professionele camera’s bij deze 

opdrachtgever. Deze opdrachtgever is namelijk een speciaalzaak met een ruim assortiment fotocamera 's en 

videocamera 's van alle bekende merken zoals Canon, Nikon en Sony. Ook vind je er nog meer fotografie 

musthaves zoals cameratassen, camera accu’s en overige camera accessoires.  

 

Als je al een tijdje actief met jouw blog bezig bent, ben je waarschijnlijk al in het bezit van een professionele 

spiegelreflexcamera. Hiermee kun je eenvoudig topkwaliteit foto’s maken, of je nu een beginner of een 

professional bent! Maar je kunt natuurlijk ook gaan voor een compacte (systeem)camera. Wat je ook nodig hebt 

of fijn vindt op fotografie gebied, deze opdrachtgever heeft het! 

 

Ben jij gek op fotograferen of ben je misschien op dit moment nog op zoek naar een professionele 

camera? Dan kun je daar voor deze opdracht natuurlijk perfect over schrijven! We kijken uit naar jouw 

motivatie! 

 

Niveau eindklant: Speciaalzaak voor fotografie en video / Fysieke winkels in Uden en Wijchen én 

webshop / Deskundig advies en scherpe prijzen / Canon, Nikon & Lumix Pro dealer 

 

 

Vergoeding: Zie je Blog Brains 

level 

Product testen/ontvangen: Nee 

Beschrijving product:  N.V.T. 

 

Opdrachtnummer: 231.13 

Omschrijving 

Beloning Geïnteresseerd? 

Vereisten 

Project: Fotografie winkel en 

webshop 
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