WIJ GELOVEN IN DE KRACHT VAN ONLINE BEKENDHEID
WIJ PRODUCEREN, PRESENTEREN EN MANAGEN CREATIEVE CONTENT VOOR ONLINE PLATFORMS EN SOCIAL MEDIA
WIJ ZIJN CONTENT CREATORS

THE WORKS CREATIONS

Wie zijn wij en wat doen wij?

Wij zijn een social mediabureau en geloven in de kracht van online bekendheid.
Een aantrekkelijke feed, high quality video's, persoonlijke verhalen en veel
activiteit. Dat is waar het nu allemaal om draait op social media.
Targeting is key en wij zijn experts. We snappen, voelen en zijn jouw doelgroep.
Hierdoor zorgen we ervoor dat jij online on trend bent en dat de doelgroep je
gaat zien als betrokken, relevant, loyaal, maar vooral heel interessant.
Let’s be honest: een mooie feed kost nou eenmaal veel tijd en kennis. Het
creatieve proces van produceren, presenteren en managen van jouw content
kunnen we van je overnemen. Wij bieden content aan in veel verschillende
vormen en maten, zoals: het schrijven van berichten, foto’s en video’s! Zo zorgen
we ervoor dat je bekender wordt en jij je volledig kunt focussen op je eigen
core-business.
Let’s grow together!
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1. SOCIAL MEDIA BEHEER
We starten met een kennismakingsgesprek + presentatie.
Vervolgens beginnen we met het opstarten & inrichten van jouw profiel & socials.
éé
Prijs €487,50,- (eenmalige
opstartkosten)

-

Onderzoek & analyse (bedrijf + doelgroep)

-

Veiligheidsprocedure + uitleg

-

Contentplanning/stramien

-

Rubrieken en template vormgeving

-

Fotografie bij klant

-

Social mediakanalen inrichten (optimaliseren met beeld en tekst)
(Standaard socials: Instagram en Facebook)

En dan is het tijd om te produceren! Voor welk pakket kies jij?
Contentproductie- en content beheer:
Pakket PAKKET
1: LET’S START
SOCIAL
1.

Pakket
2:PAKKET
ON THE 2.
WAY
SOCIAL

--2 kanalen
(Insta
& FB)
2 kanalen
(Insta
+ FB)
- 16 story’s p.m.
- 16 story’s p.m.
- 16 berichten p.m.
- 16 berichten p.m.

kanalen(Insta
(Insta& &FB)
FB)
- -2 2kanalen
16
story’s
p.m.
- 16 story’s p.m.
- 16 berichten p.m.
- 16 berichten p.m.
- 3 video A in 6 mnd.
- 3 video A in 6 mnd.

-Inhoud:
2 x post p.w. op Insta
story’s
op Insta
--2 x 2x
post
p.w. p.w.
op Insta
--2 x 2story’s
p.w.
op
x post p.w. opInsta
FB
--2 x 2x
post
p.w.
op
FB
story’s p.w. op FB
- 2 x story’s p.w. op FB
Per maand €349,00
Per
maand
€499,00
Minimale
afname
6 maanden
Minimale afname 6 maanden

Extra
LinkedIn:

- 2Inhoud:
x post p.w. op Insta
- -2x2 story’s
x post p.w. op Insta
story’s
op Insta
- -2 2x xpost
p.w.p.w.
op FB
2
x
post
p.w.
op
FB
- 2x story’s p.w. op FB
- 2 x story’s p.w. op FB
Per maand €699,00
Per maand
Minimale
afname€799,00
6 maanden
Minimale afname 6 maanden

Extra
€200,- p.m.

1 extra post: €45,-

Pakket
RACING3.
SOCIAL3:PAKKET

-

- 2 kanalen (Insta & FB)
- 24 story’s p.m.
- 24 berichten p.m.
- 6 video A in 6 mnd.
Extra kanaal: YouTube
Inhoud:
- 3 x post p.w. op Insta
- 3 x story’s p.w. op Insta
- 3 x post p.w. op FB
- 3x story’s p.w. op FB
Per maand €1499,00

Minimale afname 6 maanden

Extra
LinkedIn: €200,- p.m.

LinkedIn: €300,-

YouTube: €65,- p.m.
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2. SOCIAL MEDIA WEBCARE
Nog dat beetje extra aandacht geven aan jouw socials en volgers? Zet onze extra service webcare in!
Wij gaan de online interactie aan om feedback van consumenten of andere stakeholders (vragen,
opmerkingen en klachten) te signaleren en te behandelen.

WEBCAREPAKKET

1 PASSIEF

- 2 kanalen (Insta & FB)
- 2 post p.w.
- 100 likes p.m.
- 100 reacties p.m.

Je klant zit op social media, dus daar wil je hen ook
service bieden door te antwoorden op hun vragen.
Ook wil je hen triggeren en verdere interactie creëren.
Elke vraag die wordt gesteld en onder elk bericht dat

Inhoud:
- 10 likes per post op Insta
- 10 reacties per post op Insta
- 10 likes per post op Facebook
- 10 reacties per post op Facebook

wordt geplaatst op jouw platforms, liken en reageren
wij op de comments. Dit draagt bij aan betrouwbare
en transparante customer-experience. Wij zorgen
ervoor dat jouw volgers ervaren dat ze gezien- en
gehoord worden!

€185,00 p.m.
50% Weekend toeslag

WEBCAREPAKKET

2 ACTIEF

- 2 kanalen (Insta & FB)
- 250 likes p.m.
- 100 reacties p.m.

Je klant zit op social media en volgt jouw
account. Als zij niet naar jou komen, gaan wij naar
hen!
Wij zoeken pro-actief de interactie op bij jouw

€185,00 p.m.
50% Weekend toeslag

bestaande volgers. Door hen te volgen, hun
berichten te liken en positieve comments te
plaatsen. Ook kunnen we vragen te stellen, tips en
tricks te geven!
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3. VIDEO PRODUCTIE
C. COMMERCIAL
A. ZAKELIJKVLOGGEN
- Vloggen + vlogcamera
- Authentiek
- 2 uur opname
- 1 uur editing
- Duur 1 tot 2 min
- Naambalk + logo
- Standaard vragenlijst
- Standaard muziek
- 1 correctieronde

EXTRA BIJ TE BOEKEN
- 1 min extra videobeeld €250
- Ondertiteling v.a. €100
- Exclusieve muziek v.a. €200

B. PRESENTATIEVIDEO
- Cameraman
- Presentator/presentatrice
- Script
- 2 uur opname (draaidag)
- 4 uur editing
- Duur 1 tot 2 min
- Naambalk + logo
- Ondertiteling
- Standaard muziek
- 2 correctierondes

EXTRA BIJ TE BOEKEN
- 1 min extra videobeeld €500
- Exclusieve muziek v.a. €200

- Cameraman + presentator
- Concept video
- Script
- 8 uur opname(draaidag)
- 8 uur editing
- Duur 1 tot 2 min
- Naambalk + logo
- Ondertiteling
- Exclusieve muziek (rechtenvrij)
- 3 correctierondes

EXTRA BIJ TE BOEKEN
- 1 min extra videobeeld €1000
- Voice-over v.a. €350
- Exclusieve muziek v.a. €200
- Acteur/actrice v.a. €500
- Projectmanager €90 p.u.

Prijs v.a. €2999,00
Prijs €799,00

!
Tip
Wordt veel gebruikt bij het
zakelijk vloggen. Het
presenteren van jouw
bedrijf in een persoonlijke
video.

Prijs €1599,00

Tip!

Til het zakelijk vloggen naar
een hoger niveau en
schakel een professionele
presentator of
presentatrice in!

Tip!

Een promotievideo
geproduceerd op highend- en reclameniveau.
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4. FOTOGRAFIE
Kies een soort fotografie en zet een fotograaf in, om content te schieten voor jou,
je bedrijf en socials!

SOCIAL MEDIA FOTO’S

€450,-

- 2 uur fotografie
- Alle onbewerkte foto’s
- 50 bewerkte foto’s
- Vervolguren €100,-

OVERIGE FOTOGRAFIE
(op maat/aanvraag)

€125,- p.u.

- Ruimtelijke fotografie
- Portretten (studio)
- Productfotografie
- Events
- Fashion
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LET GROW TOGETHER
Geloof jij in de kracht van online bekendheid en wil jij in beeld komen bij jouw
doelgroep d.m.v. structuur en hoogkwalitatieve content? Kom dan bij ons op de koffie!
Thee hebben we natuurlijk ook.. of gewoon water!
Laat het ons weten en dan plannen we een afspraak in!

Fijne dag, vriendelijke groeten,

TEAM THE WORKS
www.theworkscreations.nl
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