WE, THE VIDEOGRAM.

Why?

Dedication.

How.

Wij geloven dat geautomatiseerde communicatie het beste overkomt met
videocommunicatie in zijn meest relevante vorm.

Met onze videosoftware willen wij dat gepersonaliseerde videocommunicatie
wereldwijd primair wordt ingezet in de klantcontactstrategie.

Onze videosoftware maakt videocommunicatie mogelijk en verrijkt video’s
met personalisatie, relevantie en interactie. Personalisatie maakt video’s:
+Fun-to-watch, +Engaging, +Educatief, +Conversie verhogend.

WE, THE VIDEOGRAM.
Videoproductie

Gepersonaliseerde
videocommunicatie

‘jouw filmmaker’

Scenes
Voice-over

Music
Design
wow

Personal variables

Storyboard

wow

INSPIRATIE.

Gepersonaliseerde E-commerce-video

In een gepersonaliseerd videomoment wordt de kijker verrast met aanvullende informatie
over zijn bestelling.
De video toont een aantal persoonsgegevens zoals de voornaam en het afleveradres om de
kijker geboeid te houden t/m de slotscène.
De kijker ziet o.a. een herhaling van zijn bestelling aangevuld met enkele gebruikerstips en
upsell mogelijkheden.
In de slotscene download de kijker een relevante handleiding in zijn eigen taal en kan
doorklikken naar zijn track & trace pagina.

+Praktisch communiceren

| +Engaging

INSPIRATIE.

Gepersonaliseerde Vacature-video

Verras sollicitanten met een gepersonaliseerde vacature-video. De unieke video bevat enkel
relevante scènes van de vacature, gericht op de belangstelling van de sollicitant. Visualiseer de
werksfeer, de toekomstige werkplek en collega’s vanuit het team.
Geef ook impressies van jouw klanten en van enkele arbeidsvoorwaarden, zoals de leaseauto die
klaar voor je staat.
Maak nuttig gebruik van persoonsdata door bijvoorbeeld de woon-werk afstand zichtbaar te
maken o.b.v. het adres en Google-Maps technologie.
En sluit de video af met een inspirerend woordje vanuit de betreffende manager.

+

+
Pre Application form

Database
Movie scènes

+
Connection
Google Maps

=
Personal
video moment

+Verbeter first impression | +Verbeter selectie van goede sollicitanten | +Beperk verloop

INSPIRATIE.

Gepersonaliseerde Feedback-video

Als vervanging van het online feedbackformulier is een gepersonaliseerde feedback-video een
doeltreffend alternatief.
De software The Videogram maakt een feedback-video zelfs gepersonaliseerd. Daarbij wordt
de flow van de video geleidt door de situatie van de kijker en zullen alleen relevante vragen
worden gesteld.
Bovendien is feedback geven binnenin een video veel leuker en het maakt de feedback
waardevoller.

+Leuk feedback geven | +Waardevollere feedback

BEKIJK DE CASES.

BEKIJK DE CASE. KIN MAKELAARS
1

2

3
Binnendienst op werk

Voornaam
Adres

Buitenzijde
kantoor

Welkom bij KIN Makelaars. Bedankt dat wij bij je langs
mogen komen.

4

Thessa in actie.
Bezichtiging

Binnenzijde
kantoor

Binnenzijde
kantoor

Wij helpen je graag bij je volgende stap! Het verkopen
van je woning doe je tenslotte niet dagelijks en er komt
een hoop op je af.

5

Dit doen wij niet alleen, maar samen met jou.

6
De klant

Pascal in actie.
Spreekkamer

Siebe in actie.
Bord / bloemen

We horen graag wat je wensen zijn en doen er alles
aan om die te vervullen.

7

staat

Wij zullen je daarbij adviseren, maar jij beslist, want
jij als opdrachtgever staat centraal.

8
Thessa Zuurwelle
Jouw makelaar

als het kan.
als het moet.

Eerlijk, flexibel en betrouwbaar, enthousiast als het
kan, en voorzichtig als het moet.

9
Afb.
Hobby

Afb.
Thessa heeft lol

video
Persoonlijkheid

Ik ben Thessa en ik ga jou helpen met een goede
waardebepaling van jouw huis.

Enthousiast
Voorzichtig

centraal

video
in actie

Ik werk alweer enkele jaren met plezier bij KIN makelaars, o.a.
omdat er een mooie balans is tussen humor en professionaliteit….

Datum
afspraak

Bel
Thessa
APP
Thessa

Tot dan! En als je al vragen hebt, klik dan gerust op één
van deze knoppen om in contact te komen met Thessa.

BEKIJK DE CASE. KIN MAKELAARS
UITDAGING
KIN Makelaars zet gepersonaliseerde videocommunicatie in om daarmee
extra steun te geven aan haar gunfactor en imago, wat essentieel is om
potentiële klanten te overtuigen van de samenwerking. Ook wordt directe
communicatie met de gekoppelde makelaar sterk gestimuleerd door bel en
Whatsapp knoppen in de video.
RESULTATEN
De video is het alternatief op de reguliere afspraakbevestigingsmail voor een
waardebepaling van de woning. De klant ziet o.a. een herhaling van de afspraak
én de makelaar die langskomt stelt zichzelf voor door de zowel zijn zakelijke kant
als zijn menselijke kant te laten zien.
De no-show op afspraken is verlaagd en het herkennen van de makelaar wordt
als zéér prettig ervaren.

https://vimeo.com/639532794/68bdb5e52b

VARIABELEN
•
Voornaam klant
•
Adres klant
•
Keuze uit de makelaar die langskomt
•
Datum & tijd van de afspraak
•
Clickable contactgegevens van de makelaar

WEETJES
•
Datakoppeling API CRM Realworks
•
Video’s distributie via het mailprogramma van Realworks
•
De scenes worden aangepast o.b.v. de gekozen makelaar

BEKIJK DE CASE. MARVEL TRAVEL
MARVELL TRAVEL
Marvell Travel biedt rondreizen op maat voor bijzondere bestemmingen die het
massatoerisme ontlopen.
UITDAGING
Het meegeven van de juiste beleving van de reis ontbrak in het offertetraject.
De traditionele papieren offerte gaf de klant niet voldoende voorpret en beleving.
De gepersonaliseerde offerte-video zorgt voor de perfecte beleving op maat
en resulteert in een hogere conversie van offerte naar opdracht.

https://vimeo.com/manage/videos/646880838/7a7b7346b9

VARIABELEN
• Voornaam(en) klant
• De locaties van de reis
• De accommodaties van de reis
• De excursies gedurende de reis

WEETJES
• Datakoppeling o.b.v. een Excel bestand
• Video’s worden geautomatiseerd gerenderd en
gedistribueerd
• De slotscene bevat 3 CTA’s, bellen, Whatsappen en ‘Boek
uw reis’.

BEKIJK DE CASE. SENIORWEB
SENIORWEB
SeniorWeb is een beroepsvereniging met 150.000 leden, 425 leslocaties en ruim
3.000 vrijwilligers! SeniorWeb maakt de digitale wereld begrijpelijk voor senioren
met een lidmaatschap.

UITDAGING
SeniorWeb sluit maandelijks 15.000 nieuwe senioren-leden aan en biedt daarin
uiteenlopende lidmaatschappen. Tijdelijke lidmaatschappen worden veelal niet
verlengd en leden benutten niet alle voordelen van hun lidmaatschap.
Om leden te behouden en om de voordelen van hun lidmaatschap goed uit te
leggen ontvangen nieuwe leden een persoonlijk video met relevante uitleg.
RESULTATEN
Recent heeft uitgebreid onderzoek aangetoond aan deze videodienst zeer goed
gewaardeerd wordt door de senioren-leden. De lidmaatschappen worden vaker
verlengd en leden retentie is toegenomen.

VARIABELEN
•
Het uitzicht (sfeer) wordt aanpast aan de 4 seizoenen
•
Naam, mailadres en lidnummer
•
Duur van het lidmaatschap, incl. bijhorend welkomstpakket
•
Adres van het lid + dichtstbijzijnde leslocatie
•
Maand waarin lid de eerste Enter (tijdschrift) ontvangt

https://vimeo.com/623215122/efbc8a8532

WEETJES
•
Datakoppeling API met Microsoft CE 365
•
Video’s worden geautomatiseerd gerenderd en gedistribueerd
•
De content wordt aangepast o.b.v. het gekozen lidmaatschap

WIJ ZIJN STERK IN.

1

ALLEEN RELEVANTE SCENES

2

Informatie wordt gefilterd.
Geeft gevoel van herkenning.

4

VERHOOG INTERACTIE EN
CONVERSIE
Aanvragen, inschrijvingen
en upsell.

INFORMATIE WORDT
VERRIJKT MET EMOTIE
Emotie en beleving beïnvloeden
het beslisgedrag.

5

3

Flexibel, voordelig en in veel talen.

6
INFORMATIE WORDT
RELEVENT

De kijker blijft geboeid door
personalisatie.

VOICE SYNTHESE

DISTRIBUTIE: HET JUISTE
MOMENT, HET JUISTE KANAAL
E-mail, SMS, Whatsapp, Klantensite.

THE VIDEOGRAM
• Ontwikkeling videosoftware
• Statistieken
• Consultancy
• Professionalservice

GEPERSONALISEERD
BELEVING
RELEVANTIE

Partnerschip.

VIDEOCOMMUNICATIE
Emotie
Interactie

Educatie

Engaging

Klant
• Datavoorziening

• Opvolging interacties
• Optimalisatie en uitbreiding

videomaker
• Consultancy

• Video creatie a/z
• Optimalisatie

Investering.

Scènes

Videografie

Voice-over

Variabelen

CTA’s

Datakoppeling

Productiekosten

Eenvoudige video

4

Live beelden

Voicesynthese

2 variabelen

1 CTA’s

Excel import

Vanaf € 3.500*

Gemiddelde video

9

Live beelden

Stemacteur

6 variabelen

3 CTA’s

API

Vanaf € 5.800*

*Indicatief. De creativiteit bepaald de ROI én de hoogte van de kosten.

Prijs per verstuurde video

Maandprijs platform The Videogram

Tot 2.000 video’s

2.000 – 5.000 video’s

Vanaf 5.000 video’s

€ 0,24

€ 0,19

max. € 0,16

€ 270,-

Dank jullie wel!

