
En jouw verhaal is het waard om verteld te worden

www.uniekeverhalen.nl

Mensen willen met jou werken en zĳ n 
geïnteresseerd in wat jĳ  te bieden hebt 
om wie jĳ  bent. Maar dan moeten ze je wel 
kennen en weten wat je doet.  

Wĳ  maken een video, foto’s én een artikel 
over jou, waarin wĳ  laten zien wie jíj bent 
en waarom je doet wat je doet. Jouw 
verhaal is uniek. Deel het met de wereld! 

Iedereen is uniek 

Een promovideo + prachtig vormgegeven artikel inclusief foto’s 
  voor € 997,- excl. btw

Je krĳ gt een video en een 
digitaal artikel van 4 pagina’s 
met minimaal 3 foto’s, die je 
ook voor andere doeleinden 
mag gebruiken. 



Ons verhaal
Wĳ , Lisanne Hoogerwerf (Docudoc) en Martien 
Versteegh (Donkigotte), leerden elkaar kennen 
tĳ dens een prachtig project voor Oxfam Novib. 
We bleken het allebei geweldig te vinden iemands 
persoonlĳ ke verhaal zo mooi mogelĳ k in beeld te 
brengen. Lisanne met haar videocamera, Martien 
met haar fotocamera en pen. We bleken 
eenzelfde kĳ k te hebben op ons werk en het 
eindproduct en we vulden elkaar goed aan. Een 
samenwerking die we graag een vervolg geven.
We staan te trappelen om jouw unieke verhaal vast 
te leggen.    

Mail of bel voor vragen of een afspraak.  

Martien heeft mĳ  geïnterviewd en daar een prachtig, oprecht artikel 
van gemaakt. Ik heb er niks aan hoeven te corrigeren en was ontroerd 
door haar vermogen om van een urenlang gesprek zo’n bondige en 
kloppende tekst te maken.
    - Femke Mostert 

“
Martien zorgt dat je helemaal jezelf kunt zĳ n en je op je gemak voelt. 
Het resultaat is geweldig, zeker als je een natuurgetrouwe weergave 
van jezelf wilt zien. 
    - Marjoleine van der Meĳ 
“

info@uniekeverhalen.nl
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06 - 24 58 08 26

Lisanne heeft een korte fi lm gemaakt waarin met een subtiele sfeer 
de kracht van mĳ n werk tot uitdrukking komt. Fĳ n om op sturen naar 
(potentiële) werkgevers. Eigenlĳ k moeten we allemaal zo’n fi lmpje 
hebben.
    - Suzanne Valkenburg
“


