Tekst van https://www.stylebyfabie.com

1. Homepage
Get to know me
Hi there, nice to meet you! My name is Fabienne Lindenbergh; an energetic freelancer with a strong passion for anything that is related to social media. My mission is to help individuals, start-ups and companies to define, execute and professionalize their social media strategy. Whether you want to spice up your brand strategy or create eye-catching content, together we will achieve your desired goals by improving online visibility and increase social engagement with your online community.
Are you ready to become an Insta-genious?
(knop naar About)

Services
a. Branding: Branding strategy for new business and logo design for brands
b. Content Creation: Art direction, styling, photography, editing and content planning for Instagram
c. Social Media Management: Starting with a new strategy, content planning and posting
(knop naar About)

Portfolio
(Beelden)
(knop naar Portfolio)

For any additional questions, I am here to help.
(knop naar Contact)

2. Portfolio
It is with great pride and enthousiasm that I have been working with these clients over the past year. While most relationships start with a small scale project, by reaching client satisfaction and bring feedback into practice I have been able to grow my services accordingly.
Are you ready to get inspired? Click on the cover to see more about styling, photography and brand creation. 
(Beelden naar portfolio onderdelen)
Portfolio 1 = Hoogvliet (SOCIAL MEDIA STRATEGY | PHOTOGRAPHY | EDITING)
Portfolio 2 = Mooie Boules (PHOTOGRAPHY | EDITING)

3. About Me
The pursuit of Style by Fabie
Hi there, nice to meet you! My name is Fabienne Lindenbergh; an energetic freelancer with a strong passion for anything that is related to social media. My mission is to help individuals, start-ups and companies define, execute and professionalize their social media strategy. Whether you want to spice up your brand strategy or create eye-catching content, together we will achieve your desired goals by improving online visibility and increasing social engagement with your online community. Are you ready to become an Insta-genius? I am looking forward to our future cooperation! 

About Fabienne
After my graduation in 2014 I got my first internship at the montly magazine ELLE. As a fashion assistant I was fully devoted to support the fashion editors in creating backstage content for the social media channels of ELLE. Right there and then I realized that social media was all about my two core strenghts: styling and photography, notably with an eye for detail. In addition, I also learned that it seems to be a challenge for many companies to really understand, create and maintain a strong social media channel with the right level of post frequency. Still too often companies turn into Insta-spammers rather than enriching their brand strategy, which is exactly what you want to avoid, right?
So, with these very useful insights, I started to conceptualize my own freelance company with a very clear goal: to create a strong online and offline brand for companies by helping them with translating their brand identity into images for their social media, website or newsletters and their strategy. To illustrate, to me an Instagram feed or website is like a digital shopping window; if people like it, they walk in. If the visual identity is not compelling or their feed is not harmonious, the engagement is low and people will pass. With my creativity, you can rest assured future clients won’t pass your shop anymore!

About my clients
Lijst bedrijven
Eventueel zakelijke info zoals Kvk-nummer + BTW-nummer

4. Contact
Contact gegevens
Instagram: https://www.instagram.com/stylebyfabie/
E-mail:  info@styleschoolbydanie.com 
Telefoon: 020 - 776 59 51
Adres: World Fashion Centre, Koningin Wilhelminaplein 13, 1062 HH  Amsterdam 

5. Services (extra)
Mission
My mission is to help you improving your audience reach and engangement by creating appealing viusal content that constitute a strong and succesful online brand. I strongly believe that with my experience and services I am able to help you reaching these goals!
Services
·	Brand Identity / Graphic Design
·	Content Styling & Photography
·	Social Media Strategy & Design
·	Art Direction

Brand Design
I believe a styled image or catchy branding can tell the story of your brand, service or product in one second. Visual content makes more impact to a human because our brains are more trained to remind images than text.
Content Creation
I’m using a Canon camera since I’m 16 years old. I used to photograph new hotspots like restaurants or concept stores for my blog. Nowadays I use my Canon camera to create storytelling content for my clients and it’s one of my favorite things I like to do!
Social Media Management
I believe a styled image or catchy branding can tell the story of your brand, service or product in one second. Visual content makes more impact to a human because our brains are more trained to remind images than text.
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6. Blog / berichten
6a. RESULTS: TEXTURE SHOOT
Categorie: STUDENT WORK
Datum 3 maart 2020
Shopping, styling, shooting!
De Fashion Styling cursisten verzamelden zich een aantal weken geleden bij studio Ernstige Zaken – het fotografiehart van Amsterdam. In dit creatief centrum werd een studio vrijgemaakt voor een shoot met het thema Texture Styling. 
Iedere cursist was zelf van A tot Z verantwoordelijk voor de styling van een model tijdens deze shoot. Ze shopten, maakten sets, kleedden de modellen en waren backstage aanwezig om hun totale concept tot leven te brengen. Inclusief hair and make-up. We proudly present: the results!
Fotograaf: Emil Pabon
Visagie: Patricia van Heumen en Floor Bergshoeff via Angelique Hoorn Management
Styling: Cursus Fashion Styling oktober 2019
Modellen:  Elite Amsterdam
Educator: Koen T. Hendriks 
6b. RESULTS: PR SHOOT
Categorie: STUDENT WORK
Datum 14 januari 2020
De resultaten van de shoot bij UPR
Een tijd geleden werden onze cursisten Fashion Styling ontvangen in de showroom van PR-bureau UPR. Aan hen de taak om met alle fantastische merken on the spot een look creëeren. Zij stelden setjes samen voor het thema ‘Resort Escape’. Zo werkten ze samen met modellen van Elite Amsterdam, professioneel fotograaf Martijn Senders en make-up artists Christel Man en Floor Bergshoeff voor een geweldig eindresultaat. Zie hier the results!
Met dank aan stylist Koen Hendriks voor de begeleiding.

6c. TENTOONSTELLING THIERRY MUGLER
Categorie: BACKSTAGE
Datum 25 november 2019
Tentoonstelling Thierry Mugler: Couturisme
Als stylist haal je inspiratie uit de meest uiteenlopende dingen. Vooral musea spelen hierin een belangrijke rol. De kunsthal in Rotterdam toont de expositie Thierry Mugler – Couturissime  van 13 oktober 2019 t/m 8 maart 2020. Een inspiratiebron voor
 stylisten. Deze tentoonstelling toont de buitengewone en spectaculaire creaties van de markante kunstenaar én mode icoon Thierry Mugler.
Ter voorbereiding van de Studio Shoot gingen de Allround Mode Styling studenten naar de expositie in de Kunsthal. Nooit eerder werd er een overzichtstentoonstelling gepresenteerd van het werk van de Franse ontwerper, tot nu. Bij de tentoonstelling lag de nadruk op zijn prêt-à-porter en haute couture collecties uit de periode 1977 en 2014.  Honderd werken van de grootste hedendaagse modefotografen, zoals Guy Bourdin, Jean-Paul Goude, David LaChapelle, Helmut Newton, Herb Ritts en Dominique Issermann vullen de tentoonstelling verder aan.
Thierry Mugler kleedt diverse celebrities, zoals Lady Gaga, Céline Dion en Beyoncé. Zijn stijl staat bekend om zijn morfologische en futuristische stijl, waarin glamoureuze, elegante en science fiction silhouetten centraal staan. De tentoonstelling is een ware inspiratiebron voor de creatieven! Our students loved it!
Student Allround Mode Styling – Nuria Awaleh:
“Ik vond het een geweldige ervaring. Zoveel inspirerende creaties. Alles was stuk voor stuk prachtig door het verhaal erachter. Het leukste aan het bezoek vind ik dat je veel dingen vandaag de dag weer terug ziet in het hedendaagse modebeeld.” 
Laat je inspireren bij de tentoonstelling van Thierry Mugler – Couturissime, De Kunsthal.

6d. VACATURE: MARKETING & PR TRAINEE
Categorie: VACATURES
Datum 20 november 2019
Wij zijn op zoek naar een Marketing & PR trainee!
Ben je gek op mode, marketing en social media? Heb je ervaring met content creatie, gevoel voor stijl en spot je als eerste de nieuwste (digital) trends? Ben je klaar voor een uitdagende stageplek, waarbij je met een enthousiast team niet alleen ontzettend hard kan groeien, maar ook jezelf kan ontwikkelen? Dan ben jij degene die wij zoeken!
WAAR?
Style School ByDanie is hét opleidingsinstituut voor Fashion & Media. Onder leiding van Nederlands’ bekendste stylist: Danie Bles. Style School ByDanie heeft een jaaropleiding Allround Fashion Styling, Business & Branding en diverse cursussen. Wij bieden een dynamische werkplek, een enthousiast team om mee te werken en een kijkje achter de schermen bij Style School ByDanie. Tijdens deze stage verzorg je de content bij shoots, masterclasses van bekende namen uit het vak en backstage bij Amsterdam Fashion Week. Je hebt verstand van de nieuwe trends en je vindt het leuk om marketingplannen uit te rollen. Zodat Style School ByDanie nog meer kan groeien!

 Tot jouw werkzaamheden behoren de volgende taken:
Je belangrijkste taak is het actief creëren van content voor onze online communicatiekanalen, zoals onze website, de nieuwsbrieven, onze campagnes en social media kanalen;
·	Grafisch vormgeven;
·	Fotografeert (behind-the-scenes beelden);
·	Het uitzetten van online marketing campagnes;
·	Denkt mee en ontwikkelt nieuwe marketingplannen voor diverse (online) kanalen;
·	Actief meedenken en nieuwe ideeën aandragen.
 
Wij zoeken iemand die:
·	Talent heeft voor het schrijven van “shareable content”;
·	Begrijpt wie de doelgroep is van Style School ByDanie en wat haar beweegt;
·	Initiatiefrijk, proactief, creatief, goed zelfstandig kan werken en een ‘hands on’ mentaliteit heeft;
·	Vloeiend Nederlands schrijft en spreekt;
·	Minimaal HBO denk en werk niveau heeft;
·	Bekend is met Photoshop en InDesign;
·	Sociaal en communicatief sterk is;
·	Woonachtig is in Amsterdam of omgeving;
·	Flexibel inzetbaar is (eventueel ook op avonden en zaterdagen)
·	In het bezit van rijbewijs B is.
Periode
Voorkeur voor een stage van minimaal 5/6 maanden.
Solliciteren:
Ben jij geïnteresseerd? Stuur dan, o.v.v. “Marketing & PR Stagiaire”, een mail inclusief motivatie, CV en foto naar suzette@styleschoolbydanie.com
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