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Creatieve beeldenmaker/ product & brand developer

met een passie voor mooie en pakkende content &

designs, met ervaring in management, ondernemen,

marketing, product management en ontwikkeling.

 

 
Enthousiaste creatieve duizendpoot, 

leergierig,  positief, met een hoofd vol ideeën

Vanessa Stevens
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Vanessa
Stevens
Photography

In 2019 zette ik de stap naar fulltime fotograaf.

Naast het fotograferen van huwelijken en gezinnen,
werkte ik ook aan het uitbouwen mijn branding zodat 
 alle communicatie dezelfde look en feel uitstraalt:

Ontwerp en beheer website www.vanessastevens.be

Ontwerp brochures

Flyers

Social media

Mailings

Fotograaf voor de bij
zondere

momenten in het l
even

www.vanessastevens.be
@vanessastevensphotography
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Website

www.vanessastevens.be

Social media
 @vanessastevens_photography

https://www.instagram.com/vanessastevens_photography/
https://www.instagram.com/vanessastevens_photography/


Huwelijksbrochure

Bekijk de volledige brochure hier: www.vanessastevens.be:huwelijksbrochure

https://www.vanessastevens.be/huwelijksbrochure


NEWbornbrochure
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STUDIO
WONDERLAND Fotostudio voor de sc

hattigste en

stoerste kindjes

www.studio-wonderland.be
@studiowonderlandfotografie

Ik startte ook een eigen fotostudio op en ontwierp
hiervoor ook de volledige branding.

Ontwerp en beheer website www.studio-
wonderland.be

Ontwerp brochures

Flyers

Social media

Mailings
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Website

www.studio-wonderland.be

IG
 @studiowonderlandfotografie

https://www.instagram.com/vanessastevens_photography/
https://www.instagram.com/vanessastevens_photography/
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Cakesmash brochure
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CHERRY
ON THE
CAKE Alles wat je nodig heb

t om

van jouw feestje een
 knaller

van formaat te mak
enSamen met 3 andere ondernemers startte ik een collectief voor

huwelijken en feestleveranciers, met 2 jaarlijks een
belevingsbeurs.
Ook zorgde ik ervoor dat we een mooie consistente branding
hebben.

Ontwerp en beheer website www.cherryonthecake.be

Ontwerp logo

Ontwerp Flyers

Beheer social media

Mailings

Organisatie beurzen en netwerk events
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Website

www.cherryonthecake.be

Affiche



artikel
De Zemstenaar



Beurs oktober 2022: 
The Ruby in Elewijt

Beurs 5 maart 2023: 
de Vijverhal van het Asiat park

in Vilvoorde 

15 standhouders
 

150 bezoekers

25 standhouders
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Als freelancer werk ik concepten en fotoshoots uit
voor lokale merken en producten.

Campagnefoto's voor de verjaardagkroontjes van
Liezelijn.

Handgemaakte kronenFREELANCE
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www.vanessastevens.be

stevens.vanessa@gmail.com

match?Zijn we een


