Factsheet 2013
Het gehele bouwproces in beeld

Doel
Het positief in beeld brengen en volgen van het bouw- of
infraproject ter plaatse middels foto/video, inclusief een
korte omschrijving. Hierbij zal uw bedrijf/organisatie
en het project in de kijker komen te staan. Er wordt een
projectfilmpje en een bedrijfsfilmpje gemaakt. Tevens vermelden wij hierbij uw logo, bedrijfsgegevens en directe link
van uw website.
Waarom
Het promoten van het bouwproject en de deelnemende
bedrijven /organisaties. Wij nemen u hierbij de communicatie
van het project uit handen. Geïnteresseerden/eindgebruikers van het bouwproject bieden wij hiermee
de mogelijkheid het live te volgen via de website;
Bouwplaatsonline.nl en de diverse Social Media kanalen.
Mogelijkheden
Een periodiek foto/video verslag gedurende de bouwperiode
op website Bouwplaatsonline.nl en op social media kanalen
(Facebook, Youtube, Pinterest etc.). Diverse ‘pakketten’ zijn

na onderling overleg samen te stellen. Foto’s, luchtfoto’s en
timelapse video’s behoren tot de mogelijkheden.
Wij zorgen ervoor dat uw organisatie en project zowel op de
website bouwplaatsonline.nl als op de social media kanalen
wordt bijgehouden in een nader te bepalen frequentie.
Wij nemen hierbij contact op met de projectleider voor
een goede afstemming. De mogelijkheid bestaat om ook
eigen persberichten/aankondigingen te plaatsten op
Bouwplaatsonline.nl en diverse Social Media kanalen.
Het volledige foto/video materiaal zal in het bezit komen
van de opdrachtgever, wat als archief voor uw organisatie
kan dienen. Aan het einde van het bouwproject kan een
ingebonden exemplaar overhandigd worden met een
compleet foto/tekst verslag van de werkzaamheden. Deze
kan uiteraard bij besteld worden ter ondersteuning van uw
eigen marketing activiteiten.
Wekelijks zal een bouwproject uitgelicht worden op de
website van het Kennisplatform Duurzaam Gebouwd.

www.bouwplaatsonline.nl
Prijzen
Projectfilmpje
Bedrijfs- organisatiefilmpje

1.500 euro
1.200 euro

1 x per week een foto
1 x per maand een foto
2 x per maand een foto

800 euro p/m*
250 euro p/m*
425 euro p/m*

Foto/content op afroep, bij grote gebeurtenissen bijvoorbeeld plaatsen brugdeel,
opening wethouder e.d., volgens afspraak

250 euro

Time Lapse 1 dag
Time Lapse 1 week
Time Lapse volledige bouwtijd (permanent)
Luchtfoto
Video van de werkzaamheden (in 1 dag)

450 euro*
800 euro*
prijs op aanvraag
300 euro*
700 euro

Ingebonden fotoboek van het project

prijs op aanvraag

Het maken van een ‘pakketprijs’ is mogelijk, hiervoor kunnen wij een offerte
op maat voor u maken.
* exclusief km vergoeding.
Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW.

