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Dit document bevat de richtlijnen voor Lienesch corporate fotografie. 
We maken hierbij onderscheid tussen 8 typen fotografie:

1. interior Lienesch

2. interior cardservice

5. repeat

7. transparency

6. fabric scans

4. close-up

3. mood

a. inspiration  b. conversion

8. Lienesch hero’s
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1. interior Lienesch

inspiration 
De inspiratiebeelden zijn kenmerkend voor Lienesch, 
door de sterke en onderscheidende beeldtaal. Geen 
realistisch ingerichte interieurs met recht gehangen 
raamdecoratie, maar abstracte ruimtes, met subtiele 
verwijzingen en het textiel in de hoofdrol.

conversion 
 

Beelden gericht op conversie zijn vergelijkbaar met 
inspiratie beelden, maar bevatten minder verschillende 
elementen. De diverse beelden hebben veel 
overeenkomsten en zijn herkenbaar. De focus ligt nòg 
meer op het textiel en de beelden moeten in 
verschillende formaten kunnen worden toegepast.

deze beelden zijn zowel geschikt voor inspiratie als conversie >



het textiel is ‘Hero’  
 

Het textiel is de basis, deze bevindt zich niet in een 
raam, maar hangt er voor, of los in de ruimte. 

dynamiek: Suggestie van de mens  
 

Het beeld voelt dynamisch, door de suggestie van 
de aanwezigheid van een mens. 

abstractie  
 

De beelden bevatten een abstractieniveau door 
het toepassen van bijvoorbeeld: beweging, 
vervreemding, licht en schaduwwerking. 

PMC’s  
 

Abstracte toevoegingen duiden de 
desbetreffende markt.

herkenbaar  
 

De beelden mogen verschillen, maar zijn 
herkenbaar als serie. Door bijvoorbeeld dezelfde 
compositie, omgeving en styling. 

flexibel in compositie  
 

De beelden bevatten veel ruimte om op 
verschillende formaten te kunnen toepassen. 

flexibel in materiaal  
 

De beelden zijn breed inzetbaar, doordat het textiel 
digitaal vervangen kan worden. Hier moet tijdens 
de fotografie rekening mee gehouden worden.

conversioninspiration

1. interior Lienesch



2. interior cardservice
Interior cardservice beelden worden niet gebruikt door 
Lienesch, maar zijn beschikbaar voor klanten. Deze 
beelden geven in tegenstelling tot ‘interior Lienesch’ 
een realistische setting weer. De beelden tonen het 
textiel in functie.

de setting voelt realistisch (niet abstract) 

het textiel wordt in, of voor, een raam gefotografeerd 
  
realistische weergave van kleur, materiaal en patroon 
  
de beelden worden niet door Lienesch gebruikt, 
maar zijn beschikbaar voor klanten 



3. mood
Mood beelden tonen diverse soorten textiel, die van 
dichtbij zijn gefotografeerd. De focus ligt op de 
kleurstelling, textuur en eventuele print van het textiel. Er 
mag gebruik gemaakt worden van props om de sfeer of 
het thema in het beeld te verduidelijken.

het product wordt van dichtbij gefotografeerd 

realistische weergave van kleur, materiaal en patroon 
  
gebruik van licht en schaduwwerking 
  
minimale props  



4. close-up
De close-up beelden tonen het textiel van dichtbij. De 
focus ligt op de kleur, het materiaal en eventueel patroon 
van het textiel. De foto mag vanuit diverse hoeken 
gefotografeerd worden, zodat ieder textiel goed tot zijn 
recht komt. Er worden in de beelden geen props gebruikt.

het product wordt van dichtbij gefotografeerd 

realistische weergave van kleur, materiaal en patroon 
  
optioneel: gebruik van licht en schaduwwerking 
  
geen props  



het patroon wordt van een afstand gefotografeerd 

realistische weergave van de kleur, materiaal, frequentie 
en het formaat van het patroon 

formaat van het doek is altijd 120 x 180 cm 

het formaat van het design staat ook op de foto zelf 

de fotografie is staand 
  
geen props

5. repeat
Wij fotograferen ons textiel met patronen van een 
afstand. In het geval van een plissé is tevens de zijkant 
in beeld, zodat de grootte en frequentie van het 
patroon goed in te schatten is.



6. fabric scans
Stofscans zijn een werkelijkheidsgetrouwe registratie 
van het textiel. De kleur, het materiaal en het patroon 
worden zo realistisch mogelijk in beeld gebracht.

productregistratie doormiddel van een scan 

realistische weergave van kleur, materiaal en patroon



7. transparency

Onze transparancy beelden tonen de 
lichtdoorlatendheid en transparantie van het textiel.

focus op de transparantie van het textiel 

realistische weergave van kleur, materiaal en patroon 

formaat van het doek is 60 x 180 cm 

het beeld is 120 x 180 (voor de helft bedekt door het doek) 

de fotografie is staand 

de naam van het textiel staat ook op de foto zelf



8. Lienesch hero’s

de mens staat centraal (op de voorgrond) 

locatie: de omgeving waarin de medewerker actief is 

natuurlijke styling: kleding zoals daadwerkelijk gedragen 

professionele setting (belichting) 

De mens is belangrijk voor Lienesch, onze beelden laten 
dit zien. De portretten tonen onze mensen zoals ze echt 
zijn, in de kleding die ze vaak dragen en op de locatie 
waar ze vaak te vinden zijn. De beelden zijn op een 
professionele manier vastgelegd, met de juiste 
belichting en scherpte.

deze portretten zijn geschoten tijdens de video opnames >
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