WAT KOST EEN VIDEO?

WAT KOST EEN VIDEO?
Je weet wat de voordelen zijn van een video (hogere conversie, een betrokken
doelgroep, doeltreffend en breed inzetbare vorm van media), dat een video jouw
bedrijf verder kan helpen én dat Revontuli wellicht de meest geschikte partner is
om dat te realiseren.
Dat zijn drie stappen in de goede richting. Een van de vragen die logischerwijs bij je
opspeelt is “maar wat kost dat dan?”, voordat je deze beslissing definitief neemt.

KOSTENPOSTEN
De prijs van de video hangt af van verschillende kostenposten.
1. Type video
2. Hoeveelheid voorbereidingen en nabewerking
3. Aantal filmdagen
4. Hoeveel crewleden zijn er nodig
5. Locatie

KOSTENPOSTEN
1. Type video
Revontuli is gespecialiseerd in het maken van onder andere bedrijfsfilms,
werken-bij-video’s, commercials, event registraties, testimonials, interviews en live
registratie. Maar dit zijn slechts titels. Jouw film heeft geen label nodig, maar het
geeft in dit geval een makkelijkere indicatie van de prijs.
Dit komt omdat een video met een label al meer is uitgedacht, waardoor we vooraf
beter weten met welke andere kostenposten we te maken krijgen.
Een evenement of interview heeft minder voorbereiding, personeel en nabewerking
nodig dan een commercial met CGI, greenscreen en animatie.

KOSTENPOSTEN
2. Hoeveelheid voorbereidingen en nabewerking.
We kunnen alles voor je uit handen nemen, maar ook werken volgens jouw plan.
Heb jij al een concept klaar, hebben we minder tijd nodig voor de pre-productie
dan als wij dit voor je doen. Ook ligt de prijs aan jouw wensen in de nabewerking.
Wanneer een video bestaat uit een montage van de beelden, is dit goedkoper dan
wanneer je er special effects, animaties of voice overs bij wilt hebben.
3. Aantal filmdagen
Wellicht een open deur: maar hoe langer het nodig is om op locatie te zijn, hoe
duurder de video wordt. Daarom werken we graag zo efficiënt mogelijk en loont het
om flexibel te zijn.

KOSTENPOSTEN
4. Hoeveelheid personeel
We komen in de meeste gevallen met twee personen. Wanneer de shoot complexer
is, zijn we genoodzaakt meer manskracht mee te brengen. Dit wordt vooraf altijd in
de offerte vastgezet, waardoor je achteraf niet voor verrassingen komt te staan.
5. Locatie
We rekenen een tarief van 0,44 ct per km, vanaf postcode 3439 LD. Daarnaast
worden de eventuele huurkosten van de locatie in rekening gebracht. Ook dit
gebeurt altijd in overleg en wordt vooraf besproken.

DUS, CONCREET?
Een video heeft het prijskaartje wat jij er zelf aanhangt. Maar, om je een beeld te
geven, zijn dit realistische prijzen.
Vanaf € 550,- heb je bijvoorbeeld al een goede aftermovie van je evenement, een
interview met meerdere personen of een informatieve productvideo met
demonstratie en licht animatiewerk.
Vanaf € 1.250,- heb je al een korte commercial, opnames op meerdere locaties of
een productvideo met voice-over.
Voor het uitgebreid filmwerk, kun je denken aan ongeveer €1.000,- per afgeleverde
minuut. Deze (short)movies komen inclusief meerdaagse crew, visagie, gehuurde
locaties, acteurs en catering.

LATEN WE IN CONTACT KOMEN
Een video is een heel persoonlijk project en heeft dus altijd een eigen plan nodig.
Als jij weet wat je wil, wat je mooi vindt en hoeveel budget er vrij is om dit te
realiseren, zorgen wij voor een video die jouw wensen en eisen zal overtreffen.
Maar ook als je dit nog niet helemaal inzichtelijk hebt, nodigen we je graag eens uit
om te brainstormen, in onze studio, per mail of per telefoon.
We spreken je daarom graag snel. Want een kop koffie kost bij ons helemaal niks.

INFO@REVONTULI.NL
06 4161 4837

Alle genoemde prijzen zijn vanaf, exclusief BTW en kunnen zonder verdere correspondentie worden gewijzigd.

