CHECKLIST

Ink Panthers®
Tattoo Atelier

Iedere artiest
heeft zijn eigen
stijl

Voorbereiding voor de video-call
Neem deze checklist door om ervoor te zorgen dat je
voorbereid bent op de vragen die ik je ga stellen.
Tijdens de video-call ga ik je idee met je bespreken. Ik ga met je kijken of wij
bij je passen en ik help je met de keuze voor de juiste artiest. Al onze
artiesten hebben een eigen stijl. Het is daarom belangrijk om bij de juiste
artiest terecht te komen met je idee. Dit zorgt ervoor dat jij naar huis gaat
met een unieke tattoo.

We maken graag
een eigen design
voor je

Belangrijkste punten
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VOORBEELDEN

PLAATSING

Zoek online
voorbeelden van
tattoos/designs die je
mooi vindt.

Waar wil je de tattoo
laten zetten?

BLACK & GREY/
KLEUR
Wil je kleur of black &
grey?

We zorgen
ervoor dat je de
juiste nazorg
ontvangt

Checklist
‣Ik heb voorbeelden van wat ik mooi vind
‣Ik heb een idee van de plaats waar ik de
tattoo zou willen laten zetten
‣Ik heb nagedacht of ik black & grey of
kleur wil
‣Ik heb het werk van de verschillende
artiesten bekeken
‣Ik sta open voor de expertise van de
artiest
‣Heb ik al andere tattoos of betreft het een
cover-up

IK SPREEK JE GRAAG TIJDENS ONZE VIDEO-CALL
Bedankt voor je voorbereiding! Ik spreek je graag tijdens onze videocall. Ik ga je verder helpen om ervoor te zorgen dat je de ultieme
tattoo krijgt!

CHECKLIST

Ink Panthers®
Tattoo Atelier

Every artist has
his own style

Preparation for the video call
Go trough this checklist to make sure you’re prepared for the
questions I’m going to ask you.

We are happy to
make your own
design for you

During the video call I will discuss your idea with you. I will go with you to
see if we suit you and I will help you with choosing the right artist. All our
artists have their own style. It is therefore important to get to the right artist
with your idea. This ensures that you go home with a unique tattoo..

Most important points
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EXAMPLES

PLACEMENT

Find online examples of
tattoos / designs that
you like.

Where do you want to
get the tattoo?

BLACK & GREY/
COLOR
Would you prefer black
& grey or color?

We ensure that
you receive the
correct aftercare

Checklist
‣I have examples of what I like
‣I have an idea of where I would like to get
the tattoo
‣I have thought about whether I want black
& grey or color
‣Ik heb het werk van de verschillende
artiesten bekeken
‣I am open to the expertise of the artist
‣Do I already have other tattoos or is it a
cover-up?

I WOULD LIKE TO SPEAK TO YOU DURING OUR VIDEO CALL
Thank you for your preparation! I would like to speak to you during
our video call. I'm going to help you further to make sure you get the
ultimate tattoo!

