EMOFRAGMA

“Samen met uw gasten creëren we blijvende
visuele emoties”
Bedrijfsevenementen lijken soms wat op elkaar. Daar brengt Emofragma verandering in. Deze
specialist in visuele emoties maakt niet zomaar foto’s, maar creëert fantastische, blijvende herinneringen voor alle genodigden. “We brengen de gasten in een stijlvol decor, wat sfeer schept. Mensen
vergeten dat er foto’s genomen worden. Kortom, geen stijf gedoe, maar emotie en plezier,” beklemtonen Steven Thoelen en Nele Bynens, zaakvoerders van Emofragma.
Wat doet Emofragma?
Steven Thoelen: “Emofragma kom je tegen waar er beleving is.
We doen familiefeesten, bruiloften, …, maar ook bedrijfsevenementen, zoals de opening van het hoofdkantoor van Mamu
Architects en de Mamzel Yes-dag. Op een evenement hebben
we 25 m² en twee keer 220V nodig. Daar maken we onze
‘twist corner’, iets heel anders dan een gewone fotohoek. Wij
brengen onder meer een apart decor mee en laten de gasten
daarin poseren. Dat wekt interesse. Wij creëren een aanstekelijke sfeer, en al snel wil iedereen eens langskomen. Maar
we doen ook interieurfotografie en ‘fashion shoots’. Zo werkten we al meerdere malen samen met Excellent Epoxyvloeren,
Korage interieur en CLINIC.”
Wat maakt Emofragma bijzonder?
Nele Bynens: “Onze foto’s visualiseren gevoelens en empathie.
We brengen bedrijven en hun klanten op een heel andere manier samen. Eigenlijk zijn wij beeldkunstenaars: wat we creëren,
leggen we vast met een camera. En doordat we man en vrouw
zijn, hebben we elk een heel andere kijk op ons vak. Dat geeft
opnieuw iets extra.”
“Ze leggen de energie van het moment vast”
Jeroen Maesen, zaakvoerder van Mamu Architects, schakelde
Emofragma in bij de opening van hun hoofdkantoor. Een erg
positieve ervaring. “Emofragma creëert herinneringen die

blijven voortleven door de energie van het moment vast te
leggen,” stelt hij.
Ook Cynthia Reekmans, presentatrice van TV Limburg, is gewonnen voor de aanpak van Steven en Nele: “Wat voor rommel heeft Steven nu meegebracht, dacht ik op een happening
in Zolder. Maar door de bijzondere fotosetting en hun manier
van werken, bereiken ze zeer mooie resultaten. Ik zag mensen
die geen enkele foto-ervaring hebben, helemaal open bloeien.”
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