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Meer zichtbaarheid en betere vindbaarheid
voor je bedrijf op internet
en de sociale platformen
met de trend van de komende 10 jaar.......

Zakelijk Vloggen

Idee71
uitvoerbare ideeen voor
Social Marketing, Film en Training

De Basis

Een idee
Realistisch
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Waarom twee namen?
Idee71
Idee71 is een fullpro/all-in online en offline
marketing/ trainings/ video/foto en grafisch bedrijf.
Gericht op het implementeren van nieuwe media en
visuele aspecten in je online-marketing strategie
middels een HUB.
Social media tools en het (her)opleiden van
medewerkers zijn de handelingen.
Trainingen zoals o.a. Linkedin, social media,
Social media HUB bouwen....... Maar ook:
Trainingen zoals o.a. Personal Branding,
empowerment, brainstorm, Pitchen,
cameratraining enz enz.
Alles vanuit een strategie gedachte.

Zakelijkvloggen.nl
Zakelijk vloggen is een bedrijf dat zich alleen
bezig houdt met het implementeren van
vloggen en bloggen in je bedrijf.We werken
vanuit een concept naar een idee richting succes.
Authenticiteit is hier het sleutelwoord en het moet vanuit de
“werkvloer ” komen.
Trainingen zoal o.a. Cameratraining, Elevator Pitch met Video,
Script schrijven, Edit-training, ContentHUB maken,
Intro en call to action edit maken voor de vlogs.
Contenttraining met Trello en
inspiratie/brainstormsessies gedurende het jaar.
Uitgangspunt is hier om op te leiden om het zelf te
kunnen en dan los te laten met een back-up of
een monitor-periode.
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Dit doen we samen!
Infographics
& e-books

Social media
Hub & strategie

maak je bedrijf visueel

een model om mee te werken
voor de hele organisatie

Films

drone/bedrijfs/animatie
beurs/event/vlog/interview

zakelijk vloggen
introduceren

Content
&
strategie

videomarketing pur sang!

On/offline idee
brainstorm

Trainingen
social/sales

nieuwe ideeen voor
goede content

leadgeneratie/
linkedin/
slideshare enz..

Social media
Monitor/
aanjager

Idee71 &
zakelijkvloggen.nl
=
ontzorgen
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We houden van opdrachten met
duidelijkheid over en weer

Waar ligt de behoefte?
Wat is de doelstelling?
Waar kan ik ondersteunen?
Welke trainingen zijn voor jullie belangrijk?
Wat vraagt jullie markt?

IDEE
Afstemming trainingen
Realiseren content en contentkalender
Afspraken maken over monitoring
Vlogs opnemen
HUB Bouwen
Doelstelling formuleren in ROI

Monitoring starten content
Bijsturen met vlogs en blogs
HUB maken of aanpassen
Inspiratiesessies verzorgen
ROI monitoren
Zakelijkvloggen.nl

zakelijkvloggen.nl is powered by Idee71.nl
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Intro
Zakelijk vloggen is jezelf en je bedrijf presenteren met
een persoonlijke video waarin je zaken of je
bedrijfsactiviteiten uitlegt aan je bestaande en je potentiële
klanten en gaat erg belangrijk worden in je online strategie in
het hier en nu en in de toekomst.
Om tussen alle aanbieders nog op te vallen, moet je opvallen!
het liefst met deelbare en interessante content. Alleen tekst is
niet meer genoeg en een persoonlijke boodschap is booming!
Maar dan moet je zakelijk vloggen wel goed gaan doen.
Zakelijk Vloggen is the next BIG THING!
Wij leggen je uit waar je op moet letten en trainen waar nodig medewerkers in de content
die we kunnen delen. We proberen de Why van het bedrijven te pakken te krijgen en dat
deelbaar te maken via zakelijk vloggen. Persoonlijk dus, maar wel professioneel. Voor elke
branche weer anders..
Bedrijven moeten blijven innoveren in alles, maar zeker ook met hun communicatie. Vindbaarheid in alles (HR, Sales, Marketing) is high priority .
Bloggen wordt genoemd als succesfactor voor een bedrijf door talloze guru’s, om juist
over te komen bij je potentiële en bestaande klanten. Het proces daar naar toe en de manier waarop en waarover de bedrijven moeten bloggen wordt vaak niet vermeld. Guru’s vermelden graag, maar staan niet graag in je schoenen, want dan moet er echt gewerkt worden en zien ze de resultaten en niet alleen hun advies.
Combineren
Idee71 is juist bezig met dat proces en gelooft in de kracht van de combinatie geschreven
woord (bloggen) en beelden (Vloggen). Daarnaast een goede basis creëeren om het bedrijf
een solide model te geven van waaruit ze kunnen communiceren. Idee71 gelooft in eerst
begeleiden en leren en dan pas loslaten.
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Simon Sinek

WHY
Elk bedrijf heeft zijn/haar eigen identiteit en je probeert dat zo goed mogelijk te vertalen naar
de afnemer of de potentiële klant...
Ook weten we dat online een steeds sterkere rol speelt of gaat spelen en dat heeft zijn voordelen,
maar ook de nadelen....
Persoonlijk
Met zakelijk vloggen laat je weer je persoonlijke kant zien en heb je veel meer mogelijkheden
dan met de standaard
foto’s die nu gebruikt worden. Je kunt uit je hart uitleggen dat er veranderingen op komst zijn,
je kunt je product op het proces laten zien, je beursdeelname enz enz . Veel
content-mogelijkheden voor je sociale netwerken en je site!
We hoeven niet uit te leggen hoe belangrijk dat is!
Maar ook geloofwaardigheid speelt hier een rol en daar draait het om als je steeds
meer concurrenten krijgt.
Laat je gezicht zien!
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Projecten om aan te bieden

Kosten standaard film/training

Film
Film

Training
Elevatorpitch met camera
1 dagdeel €850,-2-daagse zakelijk vloggen
plus content en contentkalender
zie volgende pagina. €1.950,-Linkedin per dagdeel €850,-Contenthub maken organisatie
€ 92,5 per uur

Animatiefilm via Powtoon € 950,-“live” video 1 dag (2 dagdelen)
plus edit € 1.450,-Interviewfilm 1 dagdeel plus edit €725,-Andere varianten op aanvraag

Meer
Brainstorm
Drone opnames
Cameratraining
Social media trainingen over
alle onderwerpen
Empowerment
Personal Branding
Grafisch
en veel meer.......

Uurprijs
Ik reken een tarief
tussen €85,-- en €92,50 per uur
reiskosten €0,38 per km
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Uitgelicht: 2 daagse ook voor
in-company

Zakelijk Vloggen en Content 2-daagse
KENNIS tanken??

DAT KAN!

GOAL

Leer in 2 dagen je Contentkalender te maken.
Leer zelf content maken met Filmen en Editten.
Leer Vloggen en Bloggen.
Leer en gebruik de juiste Tools.
Leer Creatief denken

#zvcw15

uptodate
Komende

5 jaar

ook voor in-company training

5 dagdelen!
Compleet nieuwe ideeen
en inzichten qua denken

Zakelijkvloggen.nl

Omzet-boost door
Thought Leadership
Kleine groep/
veel input

www.zakelijkvloggen.nl

*Bij 10 personen sluit de inschrijving
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