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Extra service

 De service prijs wordt berekend vanuit de film/video productiekosten, wanneer deze wordt geproduceerd
door Ziemba. Services die niet verbonden zijn aan een Ziemba video- of filmproductie worden individueel,
maar op soortgelijke wijze berekend.



alle prijzen zijn exclusief BTW berekend

ZIEMBA.NL

Wat houd het in?

Pakket

Overzicht

Video strategie *
Binnen het gedragsplan onderzoeken, beschrijven en bepalen we het bestaande gedrag van uw
doelgroep of de doelgroep van uw video, film of campagne. Vanuit deze kennis creëren we de
mogelijkheid om het proces van uw boodschap inhoudelijk te sturen naar een visualisatie!
Binnen de bepaling van de strategie punten bepalen we een strategische aanpak die het gedrag
van uw doelgroep in de juiste richting, sales of leads positief beïnvloedt. Samen met het gedragsplan
vormt dit het draagvlak dat de brug slaat tussen uw marketingdoelstelling en het concept van de
video- of filmproductie.
Vanuit de strategische punten conceptualiseren we de woorden tot een visueel concept. Het
concept fungeert als start voor storytelling en scriptontwikkeling. Het concept is niet gelijk aan het
het script van de video- of filmproductie. Toch vertegenwoordigt het de inhoudelijke dekking of wat
het verhaal uiteindelijk zal moeten communiceren.

Social marketing **
Door het bepalen van het social gedrag van de doelgroep kunnen we inzicht krijgen in jouw socialmedia campagne en deze in de juiste richting sturen. Deze kennis geeft ons de mogelijkheid om de
sociale taal te spreken zoals jouw doelgroep die het liefst spreekt!
De tweede stap is het bepalen van jouw social strategie. De juiste taal en inhoud is nog niet wat
jouw communicatie succesvol maakt. De social strategie zorgt ervoor dat je content op de meest
effectieve manier gecommuniceerd wordt naar je doelgroep of marketingdoelen.
De creatie van de online visuals komt voort uit de combinatie van het social gedrag, de strategie
en de videoproductie. Deze online visuals worden afgestemd op het gekozen social media platform,
bijvoorbeeld Instagram Story, Facebook cover video of advertentiebanners!

Creative campaign ***
Onze media planning zet de distributie in de nodige en juiste structuur. Het plannen van de
communicatie vereist meer dan een solide tijdsbestek. In de door ons verzorgde planning wordt elk
communicatie onderdeel binnen de campagne specifiek op de juiste en efficiënte manier gepland.
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pre-productie fase
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post-productie fase
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gehele productie fase
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