Meer info?
Ellen Nijs
info@flowbyellen.be
Tel. 0477/51 75 72

"Women who invest in
themselves go further"

Steef Jansen
steefjansenfotografie@outlook.com
Tel. 0478/81 16 57

Wie zijn wij?
Ellen Nijs, Flow by Ellen
Gespecialiseerd in het
coachen van vrouwen in de
zoektocht naar balans en
zet ze weer in hun kracht.
www.flowbyellen.be
Steef Jansen,
Fotografe sinds 2016.
Steevast op zoek naar de kracht
& schoonheid in mensen om
deze te laten weerspiegelen op
beeld.
www.steefjansenfotografie.be

EMPOWERMENT

By Flow by Ellen

FOTOGRAFIE

By Steef Jansen Fotografie

Wat?

Deel 3: Coachingsessie

Tijdens dit traject ga je bewust weer
contact maken met jezelf. . .
Fotografie gebruiken we als een
vorm van creatieve therapie
waarbij we jou op een positieve
manier laten kijken naar jezelf.

Samen met Ellen bekijk je voor het eerst
de resultaten van jouw shoot. We
bespreken wat je ziet en wat het met jou
doet
We blikken terug op jouw traject en
kijken samen vooruit hoe je verder kan
op deze nieuwe weg.

Prijs
375 euro (incl. BTW)

Het traject
Deel 1: Coachingsessie
Ellen neemt je mee in een eerste coaching
waarbij we uitgebreid de tijd nemen om meer
bewust naar jezelf te kijken op verschillende
vlakken..
We gaan samen op zoek naar wat jij nodig
hebt of belangrijk vindt om verder te kunnen
groeien als persoon, of wat jou belemmert om
te zijn wie je echt bent.

We stellen een concreet doel om mee te
nemen tijdens de fotoshoot en op langere
termijn.

Deel 2: De fotoshoot
Fotografe Steef neemt jou mee op pad
tijdens een fotoshoot op maat. Samen met
jou gaan we op zoek naar een geschikte
setting. Met haar spontane aanpak en
empatische vermogen, stelt ze je op jouw
gemak en geeft ze jou de ruimte om je
persoonlijke doel te realiseren.
Maar bovenal staat plezier voorop en zorgt
zij voor een fijn ME-time moment!

Inclusief:
3 u coaching
1,5 u fotografie
15 digitale beelden (naar keuze) in HR
Een positieve blik op jezelf
Een boost aan zelfvertrouwen
Een nieuwe flow in je leven

Zullen we samen jouw
kracht en schoonheid gaan
ontdekken en vastleggen?

