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PRO-SPIRIT bvba
Benelux distributeur Hasselblad maakt
nieuwe professionaliseringsslag
Temse, 7 februari 2013
Pro-Spirit is onder meer distributeur van Hasselblad en Circleshot in de Benelux.
In de afgelopen jaren is Pro-Spirit vooral onder de handelsnaam 'FritzandPhil', actief
geweest in de dagelijkse contacten naar de markt. Voor service- en facturatie
activiteiten werd echter steevast de naam Pro-Spirit ingezet. Door de combinatie van
een veranderende organisatie, marktontwikkelingen en de opkomst van social media,
was het noodzakelijk om bewust te kiezen voor één uniforme naam voor alle
administratie, sales, marketing en service activiteiten. Als distributeur van Hasselblad in
de Benelux zullen vanaf heden dus alle activiteiten vanuit Pro-Spirit gecommuniceerd
worden.
De kracht van Pro-Spirit ligt onder meer in de persoonlijke benadering. Pro-Spirit
begeleidt, adviseert en ondersteunt de professionele fotograaf niet alleen bij de
zoektocht naar de ideale oplossing, maar blijft dit ook doen na de aanschaf. Om de klant
nu nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft Pro-Spirit een verdere
professionaliseringsslag ondergaan.
Online.
Een geheel nieuwe website laat zien wat Pro-Spirit biedt aan merken, producten,
service, verschillende activiteiten, nieuwsbrieven en evenementen. Op het Pro-Spirit
blog wordt regelmatig relevant nieuws en dito tips geplaatst. Daarnaast heeft Pro-Spirit
nu ook een Facebookpagina, een Twitter-account en een Pinterestpagina.
Service.
Bij professionele producten van hoge kwaliteit, zoals Hasselblad, hoort ook een
bijpassende professionele service. Een nieuwe service is bijvoorbeeld de Pro-Spirit
support tool, voor het direct online en telefonisch ondersteunen via screen-sharing.
Daarnaast is er de nieuwe Hasselblad pro card. Deze exclusief door Pro-Spirit uitgegeven
Hasselblad pro card biedt de Hasselblad bezitter in de Benelux een aantal exclusieve
voordelen, zoals exclusieve previews en bijeenkomsten, korting op activiteiten, gratis
‘pick-up& return service’ bij reparaties en gebruik van een personal (helpdesk)coach.
Circleshot.
Sinds kort is ook het merk Circleshot onder de hoede van Pro-Spirit. Circleshot levert
productoplossingen voor 360° en 3 D fotografie voor de professionele fotograaf.
Bedacht, ontworpen en geproduceerd door gerenommeerde professionals en
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vernieuwers binnen de fotografische industrie. De Circleshot filosofie is, dat een foto- of
productiestudio in staat moet zijn om zo veel mogelijk gebruik te maken van haar reeds
bestaande opname apparatuur en workflow.
Events
Pro-Spirit is mede organisator van Shoot A’dam. Shoot A’dam is een nieuw informatief,
inspirerend, interactief en gratis eendaags evenement voor fotografie professionals met
o.a. demonstraties, lezingen, informatie, portfolio reviews, foto presentaties. Shoot
A’dam wordt gehost door de topmerken broncolor en Hasselblad (via Pro-Spirit) met
medewerking van diverse event partners, zoals o.a. de Fotografen Federatie, PANL,
Adobe, GUP en top-fotografen Rahi Rezvani, Steven Bemelman, Daan Verschuur en
Daimon Xanthopoulos. Shoot A’dam vindt plaats op 18 maart in Pakhuis de Zwijger.
Op de Professional Imaging beurs van 14-16 april in Nieuwegein zal Pro-Spirit aanwezig
zijn met een eigen stand. Bovendien haalt Pro-Spirit de internationale topfotograaf en
Hasselblad Master Tim Flach naar Nederland voor een presentatie en een meet & greet
sessie. Uiteraard volgen er dit jaar ook diverse evenementen in België.
Kijk voor meer informatie over bovenstaande ontwikkelingen en aankondigingen op
www.pro-spirit.eu
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