
1. Presentatievideo

Voorbereiding & schrijven script
1 uur opname bij ons op locatie
Video van circa 2 min.
Montage incl. 1 feedbackronde
Nederlandse ondertiteling
Basisopmaak in eigen huistijl

Een presentatievideo met een van onze
ervaren presentatrices: Lieke, Emily of
Mascha.
 
Onze presentatrice vertelt in max. 2
minuten over jullie bedrijf. Deze wordt
opgenomen bij ons op locatie. Binnen 
1 werkweek heb je een kant-en-klaar
gemonteerde video te delen op jullie
kanalen (per e-mail, social media,
website).
 
Voorbeelden zijn: maatregelen rondom
de corona crisis uitlichten, Q&A video
waarbij we de meest gestelde vragen &
antwoorden behandelen.
 
Wat krijg je?

 
 
 
 

2. Zakelijke vlog

3. Zelf leren vloggen

Voorbereiding & schrijven script
2 uur opname bij jou op locatie
Video van circa 2 min.
Montage incl. 1 feedbackronde
Nederlandse ondertiteling
Basisopmaak in eigen huistijl

Een zakelijke vlog is dé manier om
persoonlijk en uniek met je netwerk te
communiceren. En het goede nieuws is...
Ook in de 1,5 meter samenleving kunnen
we blijven zakelijk vloggen!
 
Onze vlogger komt bij jullie op bezoek
voor een vlog opname. De interviews
worden op een andere manier
opgenomen, zodat we de afstand
kunnen hanteren. Zo is de vlogger nooit
samen met de geïnterviewde in beeld.
 
Voorbeelden zijn: maatregelen en acties
rondom de corona crisis in beeld
brengen, (nieuwe) producten/diensten
presenteren. Klik hier
 
Wat krijg je?

 
 
 
 
 

Waar een goede vlog aan voldoet
Een videostrategie opzetten
Vol vertrouwen presenteren en
stralen voor de camera
Tips & tricks voor het filmen en
interviewen
Editen en verspreiden

Liever zelf aan de slag? Volg dan onze
online cursus Zakelijk Vloggen.
 
Deze cursus volg je via Instagram
(@zakelijkvlogger). Leer op eigen
tempo elke dag een nieuw thema en
publiceer aan het einde van de cursus
je eigen zakelijke vlog.
 
Wat leer je?

 
Deze skills kun je natuurlijk ook
gebruiken om jouw
lessen/webinar/cursussen tijdens deze
coronacrisis online aan te bieden.
 
Klik hier voor meer informatie over
deze cursus.
 
 
 
 

Voorbereiding & schrijven script
Live-opname via Zoom
Video van 2-5 min. 
Dezelfde dag aangeleverd!

Een online interview door een van
onze presenatrices over de stand van
zaken binnen jullie bedrijf (of een
eigen gekozen onderwerp). Een
informatief en waardevol gesprek
met collega's, relaties of klanten. 
 
Wat krijg je?

 
Klik hier voor een voorbeeldvideo met
Besems Verzekeringen en
Hypotheken BV.
 
 
 
 

Kosten: € 75,- ex. btw

4. Online interview

Kosten: € 175,- ex. btw

Kosten: € 750- ex. btw

Kosten: € 575,- ex. btw

https://lefmedia.nl/lieke-van-lef/
https://lefmedia.nl/emily-van-lef/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsZ7tj5mkLjmrcdwXSU9KkxIC3DFTLvB5
https://lefmedia.nl/vlogs/
https://www.instagram.com/zakelijkvlogger/
https://lefmedia.nl/workshops/online-cursus/
https://www.youtube.com/watch?v=-sG1qk_ivWE&t=14s

