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LET'S CONNECT IN 2018!
2017
Het jaar 2017 ligt inmiddels achter ons. Een jaar met leuke nieuwe opdrachtgevers en mooie producties
van onze bestaande opdrachtgevers.
LET'S CONNECT! IN PROJECTS, IN COLLABORATIONS AND A LOT OF VIDEO-GEAR!
In december hebben we met een aantal bedrijven al de eerste plannen gemaakt voor 2018. Zo zijn er de
eerste livestreams, live-events en opnames gepland! Heeft u al nagedacht over video in uw marketing en
communicatie strategie dit jaar? of plan voor uw komende events in 2018?
Hoe kan video uw bedrijf in 2018 vooruit helpen?
NIEUWS
Via deze nieuwsbrief van VideoConcepts houden we u op de hoogte van onze werkzaamheden, nieuwe
videotechnieken, hoe u nog beter video kunt gebruiken voor marketing en communicatie doeleinden en
andere leuke nieuwtjes. Deze nieuwsbrief ontvangt u maximaal 4x per jaar. Wij horen graag wat u van
deze nieuwsbrief vindt, Veel leesplezier!

CREATE & LIVE PRODUCTION
Wij onderscheiden ons, omdat wij twee werelden combineren, de creatieve productie en de live productie.
Zo kunnen wij bijvoorbeeld een mooie bedrijfsfilm voor u maken, maar kunnen wij ook zorgen dat deze
goed zichtbaar is bij uw publiek op een beursstand, opendag of event van uw bedrijf. Kortom;
'VideoConcepts, voor bedrijven die meer uit video willen halen!'

Translate

Vanaf heden hebben wij onze activiteiten verdeelt in 2 hoofdkernen: Create & Live Production.
CREATE!
Elk product, bedrijf of persoon heeft een uniek verhaal en zo benaderen wij het ook. Daardoor is ieder
project maatwerk en geeft ieder verhaal een eigen beeld. Wij kunnen u niet alleen adviseren, maar ook
elke denkbare filmproductie van begin tot eind voor u produceren. Denk aan bijvoorbeeld;

Commercials
In- externe communicatie
Animaties
Explanation video's
Productvideo's
Visuals voor uw event

LIVE PRODUCTION!
Innovatie en creativiteit gaan bij VideoConcepts hand in hand met technologie en de drive om altijd het
beste resultaat te leveren. Samen met u zoeken we naar de audiovisuele middelen die zorgen dat uw
evenement en content een onuitwisbare indruk achterlaat bij uw publiek. Dat u mensen bereikt, raakt en
overtuigt. Denk hierbij aan;

Livestreams/ Webinars
Meercamera registratie
VJ's, videotechs of technisch producent
voor uw event
Levering van audiovisuele apparatuur

SHOWREEL 'CREATE'

DEZE AL GEZIEN?
Een showreel van een aantal van onze creaties!

FACTUUR @ VIDEOCONCEPTS.NL
NIEUW REKENINGNUMMER
Vanaf 1 januari heeft VideoConcepts een nieuw rekeningnummer. De rekening NL88INGB0009654398
komt te vervallen en wordt vervangen door NL22INGB0007846051 t.n.v. VideoConcepts.
NIEUW MAILCONTACT
Ook zal u de facturen niet meer ontvangen vanaf ons algemene mail adres info@videoconcepts.nl maar
via factuur@videoconcepts.nl. Dit is tevens het adres waar facturen gericht aan ons naartoe mogen.
Graag dit wijzigen in uw administratie om fouten te voorkomen.
Bovenstaande gegevens staan uiteraard ook vermeld op onze facturen.

WINNAAR 48HOUR FILM PROJECT EINDHOVEN
Een zin, een voorwerp, een personage, een genre en 48 uur de tijd. Met deze ingrediënten begon Team
Faced op vrijdag 1 december aan de uitdaging om vervolgens met zo'n 30 professionele cast- en
crewleden een film van maximaal 7 minuten in elkaar te zetten. VideoConcepts was onderdeel van dit
team.
VERPLICHTE INGREDIËNTEN
Zin: "Het is de mooiste tijd van het jaar" ("It is the most beautiful time of the year")
Voorwerp: Een ei (An egg)
Personage: Elvis of Elvira Deuntjes zanger/zangeres (Elvis or Elvira Deuntjes, singer)
Genre: Comedy or Mistery

VRIJDAG 19:30
Vanaf het moment dat het team op vrijdagavond de opdracht en de verplichte elementen krijgt uitgereikt,
gaan de raderen bij de creatievelingen draaien. ’s Nachts wordt het script geschreven. Op zaterdag
komen, de vooraf ingeseinde acteurs en actrices naar de opnamelocatie om in een race tegen de klok de
scènes op te nemen. Vervolgens worden deze gemonteerd en afgewerkt tot een korte film van maximaal
7 minuten en van een soundtrack voorzien.

ZONDAG 19:30
Op zondag 3 december 19.30 uur werd de film afgeleverd in bioscoop Vue in Eindhoven.
In de daarop volgende week is de film, samen met de 20 andere films beoordeeld door een professionele
jury en door het publiek bij de première van alle films.

AND THE AWARDS GOES TO...
9 december was de awardshow in bioscoop Vue in Eindhoven. Team Faced is met onze inzending Resolve
behoorlijk in de prijzen gevallen!
AWARDS
Best Film 1st Place
Best Actor Martin Vis
Best Directing Stephan
Brenninkmeijer
Best Ensemble Acting

HONORABLE MENTIONS
Best Actress Henrietta Bryand
Best Production design
Best Use of Genre
Best Use of Line
Best Writing

FILMAPALOOZA PARIJS
De film gaat nu naar de
wereldwijde screening in Parijs
samen met alle andere
wereldwijde winnaars van het
48Hour Film Project. Voor de
beste film wereldwijd!

RESOLVE
Hierbij onze winnende 48Hour Film Resolve.
Enjoy!

LET'S GO LIVE!
LIVESTREAM ALS MARKETINGTOOL
Een livestream is een goede marketing tool, maar met constant veranderende socialmediaplatformen kan
het nog knap lastig zijn om alle nieuwe ontwikkelingen in je bestaande marketingstrategie te
implementeren. Dit zien we vooral terug in het nog magere gebruik van livestreams.
Mensen zetten vaak lukraak een livestream in zonder gedegen strategie of plan van aanpak. Het wordt
door velen alleen maar ingezet om een gebeurtenis of evenement vast te leggen. U kunt ook met realtime
video's een hoger doel nastreven en kan het fungeren als een effectieve marketingtool voor jouw bedrijf.

“Mensen reageren 10x meer op Facebook Live video’s dan op andere video’s op Facebook.”

VERZORGING PROFESSIONELE STREAM
VideoConcepts verzorgd met professionele
apparatuur, livestream diensten op alle platforms
zoals Youtube, Twitter, Facebook en Periscope.
Ook het plaatsen van een embedded livestream
op uw eigen website behoort tot de
mogelijkheden. Waar zit uw doelgroep?

FACEBOOK FACTS
Uit cijfers van Facebook blijkt dat livestreamen
aanspreekt. Ten opzichte van reguliere video
wordt er drie keer langer naar live content
gekeken, reageren mensen sneller op live video’s
en kijkt 1 op de 5 Facebookgebruikers weleens
een livestream. Opvallend is dat mensen meer
betrokken zijn bij livestreams dan video’s die
eerder zijn opgenomen en achteraf worden
geplaatst. Dit maakt een videostream een
aantrekkelijke tool binnen een campagne.
OPENBAAR OF ALLEEN VOOR GENODIGDEN?
Het meest gebruikelijk is dat livestreams openbaar zijn. Dat hoeft natuurlijk niet. VideoConcepts heeft
eigen streamingservers waardoor een livestream via een beveiligde verbinding benaderd kan worden.
Gebruikers ontvangen een wachtwoord om mee te kunnen kijken. Dit is bijvoorbeeld handig voor interne
communicatie.
MEER WETEN?
Wilt u weten wat het specifiek voor uw bedrijf kan bijdragen? In een persoonlijk gesprek zullen wij met u
het communicatiedoel, plan van aanpak en randvoorwaarden doornemen. Daarna volgt een creatief en
technisch voorstel en een kunnen we wellicht 'Live'!

Meer info over livestreams!

RECENT WERK
LIVE PRODUCTION - VIRTUAL DJ
Een creatieve oplossing voor een feest in een oud bankgebouw. In de kelder stond een DJ in een grote
kluis en om die kluis verschillende feestzalen met dezelfde ‘virtuele versie’ van deze DJ, wie weet de echte
DJ te vinden? De beelden van de DJ waren live te zien op een verticaal geplaatste 55" Ledschermen
achter echte DJ-Booths. Ook plaatste wij camera's in de verschillende zalen, zo kon de DJ kon doormiddel
van een scherm voor zich zien hoe het publiek in de verschillende zalen reageerde op zijn live-set.

BEHIND THE SCENES
INSTAGRAM
Een kijkje achter de schermen van de
werkzaamheden van VideoConcepts? Wij zijn
naast Facebook ook op Instagram te vinden!
Hier delen wij dagelijks waar we mee bezig zijn.
Foto's achter de schermen, nieuwe apparatuur
en nieuwe creaties.
www.instagram.com/VideoConceptsNL

Kunnen wij wat voor je betekenen <<Voornaam>>? Neem contact op!
T +31(0)174 847 161
E Info@VideoConcepts.nl
Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven voor de VideoConcepts nieuwsbrief.
Deze nieuwsbrief zal maximaal 4 maal per jaar uitkomen. Wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen?
Schrijf je uit voor de nieuwsbrief of pas je gegevens aan.
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