
VIDEO
PRODUCTIE

Prijzen



PRIJZEN
EEN LOSSE VIDEO MAKEN OF EEN VOORDELIG
VIDEOPAKKET: ALLES IS MOGELIJK. WE DENKEN
GRAAG MET JE MEE.

BESCHRIJVING

Bedrijfsfilm
 
Welkomstvideo
 
Testimonial / interview
 
A day in the life of...
 
Office tour
 
Virtuele tour (360º fotografie)
 
Launch video (live-action teaser)
 
Sneak preview (geanimeerde teaser)

PRIJS

Op offertebasis
 
€2.099,-
 
€1.499,-
 
€2.599,-
 
€2.599,-
 
€3.299,-/1000m2
 
€2.099,-
 
€1.899,-

STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@APPICAL.NL

Losse video's

http://appical.nl/


PRIJZEN & PAKKETTEN

PAKKET 3

Welkomstvideo
2 x Testimonial of interview
Office tour
Sneak preview (geanimeerde teaser)

4 films + 1 animatiefilm (3 draaidagen)
 

PRIJS

€8.999,-

STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@APPICAL.NL

Videopakketten

PAKKET 2

Welkomstvideo
Office tour
Testimonial of interview 

3 films (2 draaidagen)
 

PRIJS

€5.499,-

PAKKET 1

Welkomstvideo 
Testimonial of interview

2 films (1 draaidag)
 

PRIJS

€2.999,-

http://appical.nl/


SPECIFICATIES VIDEO'S

OMSCHRIJVING

Een complete film die het verhaal van jullie bedrijf en cultuur
laat zien. 

STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@APPICAL.NL

WAAROM?

Elk bedrijf heeft zijn eigen verhaal. Wat maakt jullie uniek? 
 
Vertel aan de nieuwe medewerker wie jullie zijn, wat jullie doen,
maar vooral waarom jullie het doen. Laat de waarden,
motivatie en cultuur van de organisatie zien in een pakkende
bedrijfsfilm.
 
Zo kan de nieuwe medewerker zich sneller verbinden met jullie
organisatie, voelt zich meer betrokken en kan met trots laten
zien waar hij binnenkort aan de slag te gaat, zodat je employer
brand wordt versterkt.

SPECIFICATIES

Lengte: max. 3 minuten
Kwaliteit: 4K

Bedrijfsfilm

VOORBEELD

Amsta

http://appical.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=WdqZFv8Pqms
https://www.youtube.com/watch?v=WdqZFv8Pqms
https://www.youtube.com/watch?v=WdqZFv8Pqms


WAAROM?

Een warm welkom heten staat centraal in de onboarding van
nieuwe medewerkers.
 
Laat bijvoorbeeld de directeur, HR of het MT zichzelf voorstellen
en de nieuwe medewerker welkom heten via een video. Of laat
collega’s van verschillende afdelingen aan het woord.
 
Zo geef je inzicht in de bedrijfscultuur, help je de nieuwe
medewerkers een netwerk op te bouwen en daarmee zich
sneller thuisvoelen.

OMSCHRIJVING

Hallo! Een welkomstwoord door de directeur, het MT, HR of
collega(s).

STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@APPICAL.NL

SPECIFICATIES

Lengte: max. 2 minuten
Kwaliteit: 4K

Welkomstvideo

VOORBEELD

Onboard.Amsterdam

https://www.youtube.com/watch?v=9HMyeYHMmFo&feature=emb_title
http://appical.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=WdqZFv8Pqms


SPECIFICATIES VIDEO'S

OMSCHRIJVING

Een interview of testimonial van de directeur, het MT of een
toekomstige collega.

STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@APPICAL.NL

WAAROM?

Welke mensen hebben een belangrijke rol binnen jullie
organisatie? En waarom is het zo leuk om bij jullie te werken?
 
Laat in een interview bijvoorbeeld de directeur, HR of het MT
zich voorstellen. Of laat collega’s aan het woord waarom zij
trots zijn om bij jullie organisatie te werken. 
 
Zo help je de nieuwe medewerker een netwerk op te bouwen,
leer je de bedrijfscultuur kennen en krijgt je employer brand
tegelijk een boost.

SPECIFICATIES

Lengte: max. 2 minuten
Kwaliteit: 4K

Testimonial / interview

VOORBEELD

GGD Regio Utrecht

http://appical.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Y78gZ8rPo9o
https://www.youtube.com/watch?v=nKr-T64R7rk


SPECIFICATIES VIDEO'S

OMSCHRIJVING

Een moodfilm die laat zien hoe een dag uit het leven van een
aankomende collega eruit ziet.

STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@APPICAL.NL

WAAROM?

Een video opgenomen vanuit het 'ik' perspectief die laat zien
hoe een dag uit het leven van een collega eruit ziet. 
 
Wat zijn de dagelijkse taken die de nieuwe medewerker staan
te wachten?
 
Help verwachtingen glashelder te krijgen door inzicht te geven
in de nieuwe werkplek, het doen en laten en de bedrijfscultuur.

SPECIFICATIES

Lengte: max. 4 minuten
Kwaliteit: 4K

A day in the life of...

VOORBEELD

CEVA LOGISTICS

http://appical.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=nKr-T64R7rk
https://www.youtube.com/watch?v=nKr-T64R7rk
https://www.youtube.com/watch?v=nKr-T64R7rk


SPECIFICATIES VIDEO'S

OMSCHRIJVING

Een sneak peek of rondleiding door de nieuwe werkplek.

STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@APPICAL.NL

WAAROM?

Waar is het dichtstbijzijnde koffieapparaat? Waar bevindt zich
de bedrijfskantine? Wat wordt jouw nieuwe werkplek? 
 
Met een sfeerimpressie of rondleiding bijvoorbeeld het kantoor
kan de nieuwe medewerker beter zijn weg vinden op de eerste
werkdag en geef je inzicht in de bedrijfscultuur.

SPECIFICATIES

Lengte: max. 2 minuten
Kwaliteit: 4K

Office tour

http://appical.nl/


SPECIFICATIES VIDEO'S

OMSCHRIJVING

Een 3D, 360º, virtuele tour door de werkplek.

STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@APPICAL.NL

WAAROM?

Met een 3D / 360º tour door jullie locatie(s) en/of de
werkvloer help je je nieuwe medewerker zijn weg beter te
vinden op de eerste werkdag.

SPECIFICATIES

360 graden fotografie
Interactief (clickable)

Virtuele tour (360º fotografie)

VOORBEELD

ArcelorMittal Orbit

http://appical.nl/
https://matterport.com/3d-space/arcelormittal-orbit/
https://matterport.com/3d-space/arcelormittal-orbit/
https://matterport.com/3d-space/arcelormittal-orbit/


SPECIFICATIES VIDEO'S

OMSCHRIJVING

Een introductie en uitleg over de nieuwe manier onboarding
via het platform.

STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@APPICAL.NL

WAAROM?

Het is belangrijk dat jullie onboarding platform gaat leven en
wordt gedragen binnen de organisatie. Zowel bij nieuwe
medewerkers als de huidige collega's.
 
Introduceer jullie nieuwe manier van onboarding en het
platform via een lanceer-video.
 
Tip: laat tijdens de pre-hire fase met trots jullie innovatieve
manier van onboarding zien aan potentiële kandidaten.

SPECIFICATIES

Lengte: max. 2 minuten
Kwaliteit: 4K

Launch video (live-action teaser)

VOORBEELD

Condé Nast International

http://appical.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=27HNlOcuMCA
https://www.youtube.com/watch?v=27HNlOcuMCA
https://www.youtube.com/watch?v=27HNlOcuMCA


SPECIFICATIES VIDEO'S

OMSCHRIJVING

Geanimeerde teaser video over de onboarding app in jullie
huisstijl .

STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@APPICAL.NL

WAAROM?

Geef een voorproefje van het onboarding platform via deze
geanimeerde teaser video. Uiteraard met beelden uit jullie
eigen platform.
 
Gebruik deze tijdens de lancering van jullie nieuwe onboarding
platform. Of laat tijdens de pre-hire fase met trots jullie
innovatieve manier van onboarding zien aan potentiële
kandidaten.

SPECIFICATIES

Lengte: max. 1,5 minuut
Met screens uit jullie 

Kwaliteit: 4K
onboarding app

Sneak preview (geanimeerde teaser)

VOORBEELD

Appical

http://appical.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=fE1zcZ7w-Ok
https://www.youtube.com/watch?v=fE1zcZ7w-Ok
https://www.youtube.com/watch?v=fE1zcZ7w-Ok


ONZE WERKWIJZE

Stap 1: Intake
Het maken van jullie video start met een intake, waarbij
we in gesprek gaan over het doel van de film en het
beoogde resultaat. Aan de hand van jullie wensen,
sturen wij een offerte op maat.

STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@APPICAL.NL

Stap 2: Pre-productie
Na goedkeuring van de offerte begint het creatieve
proces! Wij, jullie of samen ontwikkelen het script.
Wanneer deze is goedgekeurd volgt de planning en
het draaiboek.

Stap 3: Productie
Dit zijn de dagen waarop de filmopnames
plaatsvinden. Op die dag(en) komen we langs met
ons team om de beelden te schieten.

Stap 4: Post-productie
Nadat alles gefilmd is, gaan we verder in de montage.
We bekijken al het geschoten materiaal en halen de
mooiste beelden eruit. Deze combineren we met
eventuele muziek, een voice-over en/of animaties.

Stap 5: Feedbackronde
Wanneer de conceptfilm klaar staat, sturen we deze
op en mogen jullie een ronde feedback verzamelen.

Stap 6: Premiere
Na het verwerken van de feedback, rolt jouw
indrukwekkende film uit de montage. It’s a wrap!



ONZE VOORWAARDEN

 

Onze prijzen zijn op basis van draai- en edittingdagen.
Alle prijzen zijn exclusief btw. 
Inclusief huur videomateriaal, editing en 1 feedbackronde.
Video’s worden opgeleverd in .Quicktime of .MP4 formaat.
Kwaliteit: 4K / Full HD 1080p (afhankelijk van productie).
Beeldmateriaal blijft eigendom van Appical.
Afkoop van het beeldmateriaal mogelijk vanaf €500,-.
Wij werken met rechtenvrije muziek.

STUUR EEN E-MAIL NAAR INFO@APPICAL.NL

http://appical.nl/

