
De Virtuele 
Photobooth



Je doelgroep online bereiken is niet langer een probleem. En 
engagement ook niet. Er is iets nieuws… en het is geweldig…

De Virtuele Photobooth

Je kunt oneindig veel unieke virtuele ideeën koppelen aan onze 
Virtuele Photobooth, dit levert mogelijkheden op waarvan je 
waarschijnlijk niet eens wist dat ze bestonden.

Deze technologie is vrij nieuw voor je, maar je kunt rekenen op 
onze steun en we geven gratis creatieve ideeën en advies weg.

Bereid je voor op verbinding met je doelgroep, altijd en overal, 
met slechts een smartphone en een unieke aanpak voor je 
evenementen en campagnes.

Lets go...

  

 

 



  

 

 

Mijn verhaal over virtueel en hoe alles begon

Voor de Corona Pandemie verzorgden wij interactieve foto 

oplossingen tijdens offline evenementen en activaties.

Begin dit jaar, voor Corona, zijn wij gestart met een online 

campagne voor onze unieke fysieke fotomarketing oplossingen. 

We waren nog geen maand online en we kregen enorm veel 

aanvragen binnen van grote merken zoals G-star, Lego, Clarins en 

Nederlandse MKB-ers Keuken Kampioen, Neptunus, Hanos, Slam!, 

100% NL, Venn Hypotheken en nog veel meer.

We waren overweldigd en enorm gemotiveerd om dit jaar vol te 

knallen en groeien! Je voelt al waar dit naartoe gaat… CORONA!

Ik zal het nooit vergeten, 3 maart 2020. Alle voorbereidingen 

waren getroffen voor een meet and greet event met Max 

Verstappen voor G-star. Een paar uur voordat het event zou 

beginnen kregen wij helaas te horen dat het event afgelast zou 

worden i.v.m Covid-19 (toen bestond deze naam volgens mij nog 

niet eens). Dit was voor ons het eerste event dat werd afgelast. 

Niet wetende wat er de weken daarna zou gebeuren. De 3 weken 

daarna werden alle events die geboekt stonden geannuleerd. Wat 

doe je dan?

De eerste week denk je, wat nu? Wat gaan we doen? Hoe staan 

we er financieel voor en hoe lang houden we dit uit?

De weken daarna sloeg dat al snel om in, hoe kunnen we onze 

dienstverlening online aanbieden en wat is de toegevoegde 

waarde voor onze klanten en de gebruiker?

Al snel werd duidelijk dat we een Virtuele Photobooth konden 

ontwikkelen en hierdoor veranderde mijn kijk op fotomarketing 

volledig. Met een Virtuele Photobooth wordt fotomarketing 

opeens veel schaalbaarder, zonder het interactieve en 

authentieke van een fysieke photobooth te verliezen.

De Virtuele Photobooth was geboren. Omdat ik hier zo van 

overtuigd ben, heb ik samen met mijn collega’s besloten om 

ons bedrijf om te gooien en ons volledig te focussen op 

Virtuele Fotomarketing.

De mogelijkheden met een Virtuele Photobooth zijn eindeloos 

en het maken van een brug tussen virtueel en offline is ook 

mogelijk. Ik hoop dat je na het lezen van dit E-book daar ook 

zo over denkt.



  

 

 

Heb je de Virtuele Photobooth nog niet getest?

Test Virtuele Photobooth Gratis

Ik ben hier om je te helpen met jouw uitdagingen en om samen 

een unieke virtuele foto-ervaring te creëren. 

Guido Peters

Virtuele Fotomarketing

Mensen met jouw merk verbinden door interactieve foto-

ervaringen.

Betrek je doelgroep virtueel, terwijl je jouw 

marketingboodschap overbrengt en data verzamelt.



08
8 dingen die je nog niet wist 

over de Virtuele Photobooth!



Creëer dynamische inhoud met coole GIF's.01

De Virtuele Photobooth is net zo creatief als elke fysieke 

photobooth. Ja, het is geen eenvoudige GIF, maar we 

kunnen een unieke state of the art GIF ervaring maken.

Maak van elke smartphone een creatieve virtuele GIF 

booth en merk geen verschil in vergelijking met een 

fysieke GIF booth.

Creatieve GIF’s worden eerder gedeeld. Je GIF’s kunnen 

een geanimeerde tekst, overlays, logo's, kaders, muziek 

stickers, leuke achtergronden (Zonder Green Screen) en 

nog veel meer bevatten.

https://drive.google.com/file/d/1nKH7Dmpb-6L7VO_1bs1ZEwUgIgk60PRu/view?usp=sharing
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0030/3287/5057/files/GIF.mp4?v=1599504488


Zet momenten om in herinneringen met Flipbooks.02

Ja, je hoort het goed. Je kunt een Virtuele Flipbook-ervaring 

creëren. Stuur het Flipbook mee met een online bestelling of 

print direct uit in je winkel of offline locatie. Geef jouw gasten 

iets om te onthouden met een virtueel en fysiek souvenir. 

Deze instant keepsake zal jouw doelgroep geweldig vinden! 

Hoe?
Laat je gasten video's maken met de Virtuele Photobooth en 

hun gegevens invoeren. Als dat gedaan is, doet de virtuele 

Flipbook app de rest.

Het compileert en past foto's aan met jouw boodschap tot 

een volledig merkbeleving die het waard is om te delen.

Bouw op een unieke manier een relatie op met jouw klanten!

https://drive.google.com/file/d/19FirwF6osKJwJAq__PY023bpcqEWqWfd/view?usp=sharing
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0030/3287/5057/files/flipbook.gif?v=1599504544


Groen scherm zonder groen scherm.03

Ja, je hebt me goed gehoord. Waar je gast ook is (thuis, 

op kantoor, buiten...) ze kunnen hun natuurlijke 

achtergrond vervangen door de jouwe. Zonder green 

screen.

Wat zo gaaf is, is dat het een verbazingwekkend resultaat 

heeft, niet een gemiddeld resultaat, maar ik ben niet 

bang om het te zeggen: Een studio resultaat.

Het zal jou en je doelgroep doen verbazen!

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0030/3287/5057/files/ai-backgrounds.mp4.mp4?v=1599504565


 Zorg voor de gezondheid van jouw doelgroep en onthul hun glimlach.04

Het dragen van beschermende maskers is verplicht, maar 

ze zien er niet uit. Het verbergt de gezichten van 

mensen, hun glimlach, en hun persoonlijkheid. Eerlijk 

gezegd, het is triest.

Wat als je jouw doelgroep voorstelt om een foto van 

zichzelf te maken met behulp van jouw Virtuele 

Photobooth en dat ze hiervoor hun glimlach terugkrijgen 

op een mondmasker?

Hiermee maak jij het verschil en je branded mondmasker 

wordt gebruikt voor een lange tijd. Laat zien dat je om je 

doelgroep geeft. Geef ze wat glimlach in hun leven!

Dit is zeker iets dat reuring zal creëren!



De GiftBox maakt van wat leuk is een verrassing.05

De brug creëren tussen virtueel en traditioneel is een 

must! En de GiftBox doet dit perfect!

Iedereen houdt van winnen en de GiftBox zorgt ervoor 

dat mensen jouw ervaring geweldig vinden en dat ze 

enthousiast zijn over jouw campagne.

Genereer direct leads van social media naar je winkel.

Maak leuke spelletjes van de inhoud op jouw pagina. Of 

integreer met de Virtuele Photobooth, enquêtes, 

quizzen en nog veel meer...

Zodra je publiek meedoet en zich registreert, krijgt het 

een digitale code...

Met deze code komen ze naar jouw offline locatie om te 

zien of hun code de GiftBox opent!

https://www.youtube.com/watch?v=x7nsDOo-fKs&feature=emb_logo&ab_channel=PhotoboothExpress


E-coupons en beloningen.06

Terwijl je doelgroep gebruik maakt van jouw Virtuele 

Photobooth geef je onmiddellijke een beloning om te 

gebruiken in je winkel of webshop. Iedereen houdt van 

korting.

Bijvoorbeeld

Een digitale kortingscode of coupon die ze meteen 

kunnen gebruiken in je winkel of webshop.

Of een digitale kras en win actie om te zien of ze een 

auto hebben gewonnen…

Dit zullen ze geweldig vinden!



Spelen met Boomerang.07

Maak je content Instagram-waardig.

Onze Virtuele Photobooth is een krachtige manier om je 

merk beroemd te maken op social media. 

Maak van happy snappers jouw merkambassadeurs bij 

elke post.

Branded Boomerangs
Pas je merkboodschap aan en maak verbinding met je 

doelgroep op een heel nieuw niveau.

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0030/3287/5057/files/Boomerang.mp4?v=1599504557


De magie van muziek wolken08

Ja, je Virtuele Photobooth wordt aangedreven door 

kunstmatige intelligentie!

'Music Clouds' in de Virtuele Photobooth, om 

festivalliefhebbers die een gemeenschappelijke liefde 

hebben voor festivals samen te brengen voor een 

muziekje en een selfie.

Met intuïtieve face-tracking technologie, meten we de 

respons en acties van de gebruikers op basis van de 

muziek waar ze naar luisteren. Op basis van hun uitingen 

vertalen we het digitaal naar een artistieke visuele 

interpretatie.

Dit is de ultieme ruimte waar muziek en technologie 

elkaar ontmoeten. Klaar om te gedeeld te worden op 

social media.

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0030/3287/5057/files/Music_Cloud.mp4?v=1599504522



