
Copyright © 2020 Brink Multimedia

Product brochure 2020

ANIMATIE VIDEO PRODUCT VIDEO

BEDRIJFSVIDEO FOTOGRAFIE



Prijsindicatie: Video animatie

Wat is Animatie en wat kan het?
Animatie is de illusie van beweging door het na elkaar afspelen van stilstaande beelden, 
zogenaamde frames. Animatie is de meest krachtige manier om jouw 
kernboodschap over te brengen aan anderen.

Prijsindicatie
€ 150,00  excl. audio rechten en template kosten

Wat zit er in dit pakket?
• Start gesprek voor kernboodschap
• Ontwerp vanuit een eigen basisbibliotheek (Maximaal 2 uur ontwerptijd)
• Maximaal 3 uur montagetijd 
• Eén feedback ronde
• Oplevering van één animatie video

Opties die je kan toevoegen.
• Aanschaf audio rechten  € 50,00 
• Aanschaf voice over € 60,00 Maximaal 100 woorden
• Specifiek ontwerp en of extra uren. Prijs per uur  € 30,00
• Aanvullende feedback ronde van één uur € 25,00
       Alle prijzen zijn Excl BTW

Tevredenheidsgarantie
In onze aanpak staat persoonlijke aandacht, creativiteit en kwaliteit centraal. 
Onze ervaring leert dat dit garant staat voor tevreden klanten.



Prijsindicatie: Product video

Wat is een product video en wat kan het?
Een product video wordt jouw product, samen met jouw kernboodschap
speciaal uitgelicht. Een video wekt vertrouwen op bij jouw klant en leidt tot betere 
verkoop resultaten.

Prijsindicatie
€ 250,00 excl. audio rechten, reiskosten en template kosten

Wat zit er in dit pakket?
• Start gesprek voor kernboodschap en werkplan
• Video opnames (maximaal 2 uur opnametijd)
• Maximaal 3 uur montagetijd 
• Eén feedback ronde
• Oplevering van één product video

Opties die je kan toevoegen.
• Aanschaf audio rechten  € 50,00 
• Aanschaf voice over € 60,00 Maximaal 100 woorden
• Specifieke video opnames en of extra uren. Prijs per uur  € 50,00 
• Aanvullende feedback ronde van één uur € 35,00
• Inhuren van acteurs (€ 150,00 per acteur)
           Alle prijzen zijn Excl BTW

Tevredenheidsgarantie
In onze aanpak staat persoonlijke aandacht, creativiteit en kwaliteit centraal. 
Onze ervaring leert dat dit garant staat voor tevreden klanten.



Prijsindicatie: Bedrijfsvideo

Investeer in jouw verhaal
Het verhaal van jouw bedrijf en je producten verdienen een podium en natuurlijk veel publiek. Video 
content brengt emotie tot leven en zegt daarmee meer dan 1000 woorden.  
Gebruik je bedrijfsvideo bijvoorbeeld als visitekaartje op een beurs, in een advertentie campagne of op je 
website.

Prijsindicatie
1.200,00 € Excl. audio rechten, reiskosten en template kosten

Wat zit er in dit pakket?
• Start gesprek voor kernboodschap, werkplan en script
• Video opnames (maximaal 4 uur opnametijd)
• Maximaal 8 uur montagetijd 
• Twee feedback rondes
• Oplevering van één Bedrijfsvideo

Opties die je kan toevoegen.
• Aanschaf audio rechten  € 50,00 
• Aanschaf voice over € 60,00 Maximaal 100 woorden
• Extra video opnames. Prijs per uur o.b.v. twee personen € 100,00 
• Aanvullende feedback ronde van één uur € 35,00
• Inhuren van acteurs (€ 250,00 per acteur)
           Alle prijzen zijn Excl BTW

Tevredenheidsgarantie
In onze aanpak staat persoonlijke aandacht, creativiteit en kwaliteit centraal. 
Onze ervaring leert dat dit garant staat voor tevreden klanten.



Prijsindicatie: Fotografie

Opzoek naar een fotograaf?
Met fotografie leg je je kernboodschap in één beeld vast. Fotografie is daarmee een krachtig middel die je 
voor uiteenlopende doeleinden kunt inzetten, zowel analoog in beeldmateraal of voor de beste uitstra-
ling van jouw product online.

Prijsindicatie
250,00 € Excl. reiskosten en template kosten

Wat zit er in dit pakket?
• Start gesprek voor kernboodschap 
• Fotografie in studio (maximaal 2 uur opname)
• Maximaal 3 uur edit tijd
• Eén feedback ronde
• Oplevering  in oplage van 10 verschillende foto’s

Opties die je kan toevoegen.
• Fotografie op locatie. Prijs per uur € 50,00
• Aanvullende feedback ronde van één uur € 35,00
• Inhuren van acteurs (€ 200,00 per acteur)
           Alle prijzen zijn Excl BTW

Tevredenheidsgarantie
In onze aanpak staat persoonlijke aandacht, creativiteit en kwaliteit centraal. 
Onze ervaring leert dat dit garant staat voor tevreden klanten.



Prijzen
• Alle getoonde prijzen zijn exclusief 21% btw 
• Reiskosten zijn exclusief de opgegeven basis prijs
• Wij rekenen 0,19 cent per km vanaf Meppel en of Hasselt 

Aanvullende informatie

Overige informatie over inhoud van een pakket

Een basis pakket kan op maat en naar wens worden aangepast. Dit heeft invloed op de prijs. De getoonde 
pakketprijzen zijn daarmee indicatief. 

Website en portfolio

Portfolio: http://bit.ly/PortfolioBrinkMultimedia
Website: https://brinkmultimedia.nl/

Copyright © 2020 Brink Multimedia


