Videopakketten 2023

Adverteren op Boerenbusiness
De opties voor videoproductie bij DCA Multimedia zijn eindeloos.
Bent u op zoek naar een video op locatie of in een studio? Alles is
mogelijk, onze professionals denken graag met u mee!
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Videoproductiepakketten
Videopakket basis
		
•

Voor productlanceringen, presentaties & instructievideo’s

•

Opnames in de studio van DCA Multimedia in Lelystad

Voorbespreking en afstemmen script
1,5 uur opname tijd, met begeleiding, regie en soundcheck
3 uur montage incl. terugkoppeling en 2 correctiemomenten
Beelden voor eigen gebruik*
Keuze in bijpassende muziek
Keuze in beeldgebruik en logo
Richtlijn eindproduct: 10-15 minuten

Tarief

Vanaf €

850,-

*Zonder aanpassingen aan het door DCA Multimedia gepubliceerde werk.
Voor meer informatie zie ook onze algemene voorwaarden.

Videopakket basis met promotie
		
•

Voor o.a. productlanceringen, presentaties & instructievideo’s

•

Opnames in de studio van DCA Multimedia in Lelystad

Voorbespreking en afstemmen script
1,5 uur opname tijd, met begeleiding, regie en soundcheck
3 uur montage incl. terugkoppeling en 2 correctiemomenten
Beelden voor eigen gebruik*
Keuze in bijpassende muziek
Keuze in beeldgebruik en logo
Promotie video op BB-Home
Promotie video op sectorpagina BB naar keuze
Optie: ondertiteling voor gebruik Sociale Media
Tarief

Vanaf € 1.300,-

*Zonder aanpassingen aan het door DCA Multimedia gepubliceerde werk.
Voor meer informatie zie ook onze algemene voorwaarden.

Videoproductiepakketten
Videopakket op locatie
		
•

Voor o.a. klantverhalen, sfeerimpressies, instructievideo’s

•

Opnames op een gewenste locatie

Voorbespreking en afstemmen script
1,5 uur opname tijd, met begeleiding, regie en soundcheck
3 uur montage incl. terugkoppeling en 2 correctiemomenten
Beelden voor eigen gebruik*
Keuze in bijpassende muziek
Keuze in beeldgebruik en logo
Richtlijn eindproduct: 10-15 minuten

Tarief

Vanaf € 1.250,-

*Zonder aanpassingen aan het door DCA Multimedia gepubliceerde werk.
Voor meer informatie zie ook onze algemene voorwaarden.

Opties bij alle pakketten
		

Redacteur in de studio

€

250,-

Extra opnametijd, per uur

€

250,-

Extra montagetijd, per uur

€

150,-

Basis

€

850,-

Basis met promotie

€ 1.300,-

Video op locatie (excl. reiskosten)

€ 1.250,-

Handige informatie
U komt bij DCA Multimedia in de studio. Maar wat kunt u nu allemaal verwachten?
En waar moet u nu precies rekening mee houden?

Uw videoproductie van begin tot eind
1

U belt met onze salesafdeling, en maakt een afspraak voor een infomercial

2

U wordt in contact gebracht met de redacteur die het interview leidt, waarbij datum, tijd, onderwerp en
kledingadvies worden besproken

3

U komt aan bij DCA Groep, het bedrijf achter DCA Multimedia. We beginnen met een kop koffie!

4

We spreken het interview eerst rustig door, waarbij we vragen stellen zoals:
• Welke onderwerpen moeten er besproken worden?
• Wat bespreekt u liever niet?

5

Dan gaan we de studio in, waarna de microfoon bij u wordt afgesteld

6

Nadat alle technische voorbereidingen zijn getroffen gaan we filmen

7

Bij een eventuele verspreking kunnen we de opname stoppen, en opnieuw beginnen

8

Na afloop kijken we samen naar de opname, waarbij ruimte is voor opmerkingen

9

Wij monteren de video, met een passende achtergrond en natuurlijk uw logo

10

U ontvangt van ons een link van de video, waarna u eventuele opmerkingen kunt bespreken met onze
salesafdeling

11

Tot slot gaat uw video online!

!

Uw videoproductie van begin tot eind
1

Draag geen groene kleding. In onze studio werken we met een green screen, wat
ons de mogelijkheid geeft een achtergrond naar keuze te gebruiken voor de video. Dit betekent in de
praktijk dat alles dat groen is in de video, weg zal vallen, dus ook eventuele kleding of accessoires!

2

Kleding met kleine patronen en streepjes kunnen een zogeheten moiré patroon op het beeld

3

Wij verzorgen geen visagie of styling; u mag zelf uiteraard make-up gebruiken. Houd er rekening mee

veroorzaken. Het is daarom beter effen kleding te dragen, of kleding met grotere patronen en strepen.

dat het erg warm kan worden onder de studio-lampen. Eventueel kan een matterende poeder uitkomst
bieden, het dragen van warme kleding raden wij af.

4

Houd er met kleding en vooral accessoires rekening mee, dat elk geluidje hoorbaar is op de video.
Draag geen grote oorbellen die kunnen tikken tegen de microfoon, en draag geen ritselende kleding of
armbanden die tikken op de tafel. Denk ook aan horloges die op gezette tijden een signaal geven.

5

In overleg met onze salesafdeling kunt u er voor kiezen bedrijfskleding te dragen, als dit aan de
voorschriften voldoet. Maar draag liever geen zichtbaar andere merken; dit zorgt voor onbedoelde
sluikreclame.

6

Tot slot verzoeken wij u om uw telefoon op vliegtuigmodus te zetten, uiteraard ter voorkoming van
ongewenste geluiden tijdens de opname, maar ook voor eventuele verstoring van signalen.

Let’s meet!
De mogelijkheden voor video zijn uitgebreid, daarom gaan wij graag met u in gesprek
over uw wensen en hoe wij die het beste tot uiting kunnen laten komen.
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