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Studio Foto&Zo is een full-service multimedia  
bureau, gespecialiseerd in ontwerp en realisatie van 
bedrijfspresentatie en -reclame. Vanuit ons kantoor 
in hartje Roermond werken wij met een team van 
professionals om voor de klant tot het beste eind-
resultaat te komen. 

Interieur-fotografie voor binnen, buiten, meubelmerken, makelaars 
en designers. Professionele foto’s zijn van enorme waarde voor elke 
organisatie. 

Een professionele, duidelijke en sfeervolle foto is de uitnodiging voor 
een potentiële klant om zich te verdiepen in uw bedrijf en wat u te 
bieden heeft. Ook in het grafisch ontwerp van uw brochure of flyer 
kunt u zich onderscheiden en eerder gezien worden door potentiële 
en bestaande klanten. 

Presentatie

Wie zijn wij? 

Onze passie is onze drijfveer en daarmee is geen woord te veel gezegd. 
Naast onze kennis en beheersing van professionele apparatuur, zijn we een  
enthousiast en gedreven team, die de tevredenheid van de klant voorop stelt! 

Kracht

Presentatie is van  
uiterst belang“

” 

Mensen werken met mensen. Daarom staan wij 
voor een persoonlijke aanpak. Een goed gesprek  
alvorens we ons vol overgave op de opdracht 
storten brengt ons al een heel eind op weg! 
We denken out of de box en we leveren enkel  
vakmanschap af!

Waarom kiezen voor ons? 



Ieder pand heeft een eigen sfeer en die moet overgebracht worden aan 
de kijker. Hierop proberen we te letten en ons tevens te verdiepen in de 
achtergrond en geschiedenis van het pand. Of het nu een industrieel  
kantoorpand is of een karakteristieke jaren ‘30 woning, persoonlijkheid en  
verdieping brengt sfeer in een foto. 

Interieurfotografie is een vak en dat nemen wij heel serieus.  
Niet alleen door gebruik te maken van de juiste techniek en  
professionele apparatuur, maar ook door een mooie belichting 
en sfeer. Elke foto moet tot de verbeelding spreken en een goede  
indruk geven. 

De fotoreportage duurt 30-180 minuten, afhankelijk van de 
grootte van het pand en het aantal foto’s als eindresultaat. Alle 
foto’s worden tot in de puntjes nabewerkt! 

Fotografie 

Sfeer

De eerste indruk telt“ ” 



Ook voor al het grafisch ontwerp kunt u terecht bij Studio Foto&Zo. 
We verzorgen zowel het ontwerp van een brochure, flyer of poster 
als het drukwerk. Door connecties en ervaringen met drukkers in de 
buurt en landelijke drukwerkbedrijven kunnen we voor u altijd de het 
beste drukwerk leveren. 

Laat uw pand opvallen door het juiste grafisch ontwerp. We houden 
rekening met uw wensen en passen de stijl aan op uw bedrijf en uw 
stijl. Tevens kunt u bij ons terecht voor realisatie en optimalisatie van 
uw website, branding en video/film. 

Grafisch 
ontwerp

Alles dat u nodig heeft voor de reclame van uw bedrijf kunt u door  ons uit 
handen laten nemen. Van folders, een flyer tot een op maat gemaakte  
website, we ontwerpen naar uw wens en stijl. 

Ontwerp

In één oogopslag duidelijk waar 
u als bedrijf voor staat

“
” 



Let’s meet!

Het begint allemaal met ideeën, dromen en plannen.  

Graag komen we dan ook met u in gesprek over uw wensen voor uw 
bedrijf en de verwachtingen van onze diensten. Wat we voor u kunnen 
betekenen leggen we u het beste uit in een persoonlijk gesprek. Of we 
nu foto’s gaan maken of een website ontwerpen, elke dienst is een 
proces waar we u van begin tot einde bij betrekken. Samen komen we 
tot het gewenste eindresultaat, waar u nog lang profijt van zult hebben!

Wilt u meer weten over wat we voor u kunnen betekenen? 

Neem dan contact met ons op. 

Contactgegevens

Voor meer informatie, een offerte aanvraag of andere vragen, 
neem gerust contact op:

Charlotte Heynen  

Studio Foto&Zo 
Roermond
06 45 32 83 74
www.studiofotozo.nl
info@studiofotozo.nl

Ervaring
Een greep uit onze klanten waar we één of meerdere diensten  
voor hebben geleverd: 

- Lamers Interieur Design Swalmen 
- Bibliotheek Roermond 
- IGTE Plafond & Wand Echt 
- Straus Interieurstyling Herten
- Van Cromvoirt Makelaardij Roermond
- Kruisherenhotel Maastricht 
- Koenen & Co Roermond
- Maat Makelaardij Roermond
- Toro Design Maastricht 
- Sonetco Roermond
- Cox en Co Roermond 
- ByLoca Midden-Limburg 
- Restaurant de Gelegenheid Roermond 
- Teazone Maastricht 
- Hotel Bouteaque Maastricht
- Mmaxx Bungalows landelijk
- Vakantiepark ‘t Postertbos Posterholt
- en nog veel meer....




