real wedding
Om je werk te publiceren op de blog van Engaged hebben we informatie van je nodig.
Zorg voor een documentje waarin alle vragen worden beantwoord, compleet met URL’s.
Lees ook onderstaande voorwaarden door.

We ontvangen graag 40 - 60 foto’s van de complete dag, met het liefst zoveel mogelijk details
(getting ready, styling, photoshoot). Liefst zo min mogelijk foto’s in zwart/wit, en zo min
mogelijk foto’s van gasten/mensen. De foto’s moeten minimaal 700 px breed zijn.
Schrijf een begeleidend verhaal over de dag, als je hier niet bij was kun je dit weglaten.
Vraag in ieder geval aan het bruidspaar om minimaal drie van de onderstaande vragen te
beantwoorden voor een stukje tekst bij de real wedding.
Zorg dat je toestemming hebt van alle betrokken partijen. Engaged is niet verantwoordelijk
voor het vragen van toestemming aan bruidspaar of leveranciers.
Verzend alle benodigde onderdelen, volgens de juiste aanleverspecificaties, in een .zip bestand via WeTransfer naar submissions@engaged.nl.
Stuur alleen nog niet eerder gepubliceerd werk in Nederland/Belgie, en zorg dat het twee
maanden exclusief voor Engaged gereserveerd blijft vanaf het moment van publicatie. In
die tijd stuur je het dus niet ook ergens anders in, zowel print als online, in Nederland en
België.
Na het insturen krijg je binnen een week antwoord of we je werk zullen publiceren op de
blog. We kunnen geen publicatie garanderen, ook niet nadat we het hebben toegezegd.
De ingestuurde foto’s mogen worden gebruikt op de website, Pinterest, Instagram en Facebook van Engaged. Op de website worden alle credits vermeld.
Credits (vermeld ook de URL)
Voornamen bruidspaar
Trouwdatum
Fotograaf
Videograaf
Weddingplanner
Stylist
Stationery (drukwerk)
Trouwjurk + schoenen + sieraden + accessoires
Trouwpak + schoenen + accessoires
Bridal Party kleding (indien van toepassing)
Visagie + hairstyling

Trouwringen
Locatie(s)
Bloemen
Styling
Favors
Muziek
Catering
Patisserie
Autohuur
Verhuur (meubels ed.)
Honeymoon (bestemming)

Vragen (kies er drie of meer)
01.
Hoe zag jullie huwelijksaanzoek eruit?
02.
Welk lied werd er tijdens de ceremonie gespeeld en waarom hebben jullie precies dat lied
uitgekozen?
03.
Hoe hebben jullie de locatie van jullie bruiloft gevonden en waarom hebben jullie deze
locatie gekozen?
04.
Een vraag voor jullie allebei: wat vond je het mooiste / meest bijzondere aan jullie 		
trouwdag? Een vraag voor jullie allebei: wat ging er door je heen toen je je partner voor het
eerst zag in bruidsjurk / pak?
05.
Wat is de beste keuze die jullie hebben gemaakt qua investering en waarom vinden jullie
dat?
06.
Is er iets waar jullie van hebben geleerd en wat dus minder goed ging tijdens de bruiloft?

styled shoot
Om je werk te publiceren op de blog van Engaged hebben we informatie van je nodig. Zorg
voor een documentje waarin alle vragen worden beantwoord, compleet met URL’s.Lees ook

We ontvangen graag 30 - 50 foto’s van de styled shoot. De foto’s moeten minimaal 700 px
breed zijn.
Indien mogelijk, schrijf dan een stukje over het idee achter de shoot en hoe deze tot stand is
gekomen.
Zorg dat je toestemming hebt van alle betrokken partijen. Engaged is niet verantwoordelijk
voor het vragen van toestemming modellen of leveranciers.
Verzend alle benodigde onderdelen, volgens de juiste aanleverspecificaties, in een .zip
bestand via WeTransfer naar submissions@engaged.nl.
Stuur alleen nog niet eerder gepubliceerd werk in, en zorg dat het twee maanden exclusief
voor Engaged gereserveerd blijft vanaf het moment van publicatie. In die tijd stuur je het
dus niet ook ergens anders in, zowel print als online, en zowel binnen- als buitenland.
Na het insturen krijg je binnen een week antwoord of we je werk zullen publiceren op de
blog. We kunnen geen publicatie garanderen, ook niet nadat we het hebben toegezegd.
De ingestuurde foto’s mogen worden gebruikt op de website, Pinterest, Instagram en
Facebook van Engaged. Op de website worden alle credits vermeld.

Credits (vermeld ook de URL)
Modellen
Fotograaf
Videograaf
Stylist
Stationery (drukwerk)
Trouwjurk + schoenen + sieraden + accessoires
Trouwpak + schoenen + accessoires
Visagie + hairstyling
Locatie(s)
Bloemen
Verhuur (meubels ed.)

