Informatie videoshoot.
Wat betreft de kosten,
Een video van ongeveer 30 tot 40 seconden, heeft een vanaf prijs van 250 euro .
Hierbij zijn gerekend: Het gesprek voor af, over het hoe en waarom van de video.
Het maken en bespreken van het sfeerbordje, en de muziek.
De opname.
Het in elkaar zetten van het filmpje.
Als je dat wenst en de mogelijkheid is er, dan 1 kleine correctieronde.
Het afleveren van het filmpje in Full HD ( 1920x1080 ).
Het afleveren van het filmpje voor instagram ( 1334x750 ).
Link naar youtube ( als je het daar geplaatst wilt hebben ).
Tegen een meerprijs kun je natuurlijk de styling van kleding, haren en/of make-up nog bij boeken.
Zijn de wensen dusdanig dat er voor de set van alles bijvoorbeeld geverfd moet worden, of allerlei props moeten
worden aan geschaft, dan telt er een meerprijs in overleg.
De factuur dient vooraf betaald te worden, aangezien er veel werk ook al vooraf plaats vind.
Bij annuleren, in de laatste 7 dagen voorafgaande aan de shoot, word de helft van de kosten in rekening gebracht.
Verder ga ik je vragen of ik het filmpje eventueel zelf mag plaatsen op mijn website of social mediakanalen, dus denk
daar al vast over na.
Dit is natuurlijk niet verplicht.
Let op schone nageltjes (ook aan de voeten als die in beeld komen),
Denk goed na over kleding, zorg dat het mooi en fris is,
Want LET OP: Er kan niet ge-foto-shopt worden in een video, je blijft dus alles zien!
Koffie, thee en limonade is hier aanwezig,
kom je rond etenstijd, neem gerust een broodje mee, want op een lege maag werkt niemand lekker.
(vergeet dan je tandenborstel niet)
Zijn er nog vragen, stel ze gerust!!
Groetjes Beppie.
Ps. Privacy verklaring en Algemene voorwaarden, kun je vinden op mijn website, onder: Contact.

