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dienst

W
ebshopfotografie is een ambachte
lijk fundament onder de vluchtige 
onlinewereld en een kritische 

succesfactor voor elke webshop. In dat 
opzicht valt er veel eer aan te behalen. Een 
van de grootste spelers in dit veld is foto
studio Casper Lourens, onderdeel van het 
Haarlemse grafimediabedrijf Nefli. Het 
bedrijf mag onder meer Makro, Kruidvat, 
Trekpleister, Formido, Didi, Steps, Claudia 
Sträter, Oilily, DeliXL en V&D tot zijn klanten 
rekenen.

Om daadwerkelijk effectief te zijn, moet 
webshopfotografie (en dus de studio) aan 
strikte eisen voldoen op het gebied van 
kwaliteit, continuïteit en snelheid. Thijs 
Jansen, bedrijfsleider van Casper Lourens, 
legt uit: “Er wordt weleens gedacht dat de 
kwaliteit van onlinefoto’s minder mag zijn 
dan die van printfoto’s, maar beelden 
worden vaak voor ‘beide’ publicatievormen 
gebruikt en dus meteen in de hoogste 
kwaliteit geschoten. Ook de zoomfunctie in 
veel online shops vereist die hoogste 
kwaliteit.” In de meestal door moeder
bedrijf Nefli uitgevoerde nabewerking 
(retoucheren, kleurcorrectie, vrijstaand 
maken, uitleverformaat, enz.) worden de 
opnamen voor het betreffende gebruik 
geschikt gemaakt. Daarnaast worden voor 

elke opdracht de wensen van de opdracht
gever vastgelegd in een handboek met 
richtlijnen en wordt per klant gewerkt met 
een vast team. Dat is niet alleen beter voor 
de reproduceerbaarheid van foto’s, maar 
zorgt ook voor continuïteit, zodat alle 
beelden dezelfde sfeer en uitstraling 
hebben. 

Snelheid
Omdat bij webshops beelden relatief kort 
online staan, is de snelheid van aanleve
ring essentieel. Zodra een product in Neder
land arriveert, moet het zo snel mogelijk 
gefotografeerd worden zodat het direct 
online kan worden gezet. Alle tijd die 
daartussen zit loopt de webshop immers 
verkoop mis. Om daaraan te voldoen heeft 
de fotostudio eigen koeriers rondrijden en 
naast fotografen ook stylisten en een 
decorbouwer in dienst. “Daardoor zijn we 
niet de goedkoopste”, erkent eigenaar 
Jurrijn Laan, “maar het uitbesteden van 
dergelijke zaken kan ten koste gaan van de 
snelheid en kwaliteit. Juist door onze 
schaalgrootte kunnen we flexibel zijn, snel 
schakelen en daardoor vlug produceren.” 

Goed beeld levert aantoonbaar betere 
verkoopcijfers op, claimt Jansen, maar 
wanneer is een beeld goed? “Iedereen kan 
een jurk over een paspop hangen en die 
fotograferen, maar het gaat erom dat zoveel 

Beter beeld = beter verkopen
Consumenten kopen steeds vaker en meer online. 
Of het nu een lipstick, een trui of een tuinhuisje is. 
Het aantal webshops neemt toe en ook de 
omzetten die online worden bereikt vertonen een 
stijgende lijn. Dit is mede dankzij de kwaliteitsslag 
die op fotografiegebied is bereikt.
Door: Werner SchloSSer

Blog
Om observaties, nieuwtjes en ontwikkelin-
gen op het gebied van webshopfotografie te 
delen en om meer te laten zien wie en wat 
zij zijn, start Nefli binnenkort met een blog. 
Ook is er een iPad-app ontwikkeld. “De 
social mediagedachte, waarin het delen van 
kennis een gewoonte wordt, moet binnen 
het hele bedrijf gaan leven”, aldus Jansen.
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Laan. “Zoals in elke branche zijn klanten 
steeds beter op de hoogte waardoor zij 
hogere verwachtingen hebben. Het gevolg 
daarvan is, dat er meer gespard wordt, in 
plaats van klakkeloos aan te nemen wat je 
zegt.”

Ook op fototechnisch gebied vinden 
ontwikkelingen plaats. Zo willen klanten in 
de moderetail steeds vaker 3D-afbeeldin-
gen, waarbij ook de binnenkant van het 
kledingstuk (zoals de boord van een over-
hemd) te zien is. Casper Lourens heeft 
daarvoor paspoppen ontwikkeld, waarmee 
foto’s gemaakt kunnen worden waarop het 
lijkt alsof een onzichtbaar persoon het 
kledingstuk aan heeft. Jansen: “Doordat 
alleen het product getoond wordt, is de 
presentatie veel neutraler.” 

Bewegend beeld
Sommige webshops hebben ook gebruik-
gemaakt van 360°-fotografie, waarbij de 
consument het product kan draaien.  
Dat was echter te kostbaar en miste toege-
voegde waarde. In plaats daarvan komen nu 
steeds meer videofilmpjes en animaties 
online, met uitleg over een product of hoe 
een kledingstuk er in de praktijk uitziet. 
“Stilstaand en bewegend beeld vullen elkaar 
aan. Foto’s sturen de consument een be-
paalde kant op en video kan extra informa-
tie bieden of eventuele twijfel wegnemen”, 
meent Jansen. “Kopen gaat vaak nog altijd 
met emotie gepaard en dat is makkelijker 
over te brengen met bewegend beeld.” Hij 
sluit zelfs niet uit dat het bedrijf in de 
toekomst complete reclamefilmpjes voor 
klanten gaat maken. “Je moet jezelf niet 
beperken, maar je blijven ontwikkelen. De 
klant, en uiteindelijk de consument, bepaalt 
welke kant we opgaan.” 

mogelijk vrouwen zichzelf die jurk zien 
dragen. Je moet proberen het product door 
bijvoorbeeld styling en belichting zo aan-
trekkelijk mogelijk te fotograferen. Maar wel 
met de gedachte ‘what you see is what you 
get’. Een webshop heeft immers niets aan 
retouren. Dat kost verschrikkelijk veel 
geld.” Ook bij food luistert fotografie nauw. 
“Iedereen kent wel die vreselijke snackbar-
foto’s van vroeger. Zo moet het dus niet. 
Food is echt een specialisme. Uiteindelijk 
bepaalt de klant hoe we het fotograferen, 
maar wij denken graag mee en geven 
desnoods tegengas.”

Dat tweerichtingsverkeer in de relatie met 
afnemers is iets van de laatste jaren, merkt 

Beter beeld = beter verkopen
‘Big picture’
Beeld op zich genereert geen traffic, dat zien 
bezoekers pas als ze er al zijn. Daarom is 
(webshop)fotografie steeds vaker onderdeel van 
een groter geheel. Ontwerpstudio Voici Design, 
onderdeel van Nefli, vertaalt regelmatig 
fotografie door naar logo’s, folders en POS-
materiaal. Door zich strikt te houden aan de 
aanwijzingen in het handboek voor de 
fotografie, bewaakt het de consistentie in de 
uitstraling. 

Beperkt budget
Nefli is vooral ingericht op langdurige relaties 
met (middel)grote retailbedrijven. Kleine 
webshops zouden zich volgens Laan vooral 
moeten bezighouden met consumenten naar 
hun site krijgen. Hij raadt hen aan budget vrij 
te maken om productieklussen uit te besteden. 
“We kunnen een kleine klant niet voor dezelfde 
dienst een lager bedrag vragen, maar wel 
meedenken over de invulling of volgorde van 
diensten die zij willen afnemen.”

‘KOpEn gaat 
vaaK MEt EMOtIE 
gEpaarD; Dat IS 
MaKKELIJKEr 
OvEr tE BrEngEn 
MEt BEwEgEnD 
BEELD’
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