Pitchvideo

geen dag zonder een goed

CV

Een pitchvideo is een korte kernachtige
videoboodschap waarin je je van je beste kant laat
zien en aantoont wat jouw toegevoegde waarde is
voor een toekomstige werkgever of klant
Voor wie is het?
• voor ondernemers die meer
klanten willen en zich duidelijk en
onderscheidend willen profileren
• voor dienstverlenende organisaties
met de behoefte aan zichtbaarheid
voor hun medewerkers
• voor mensen op zoek naar een baan
vanuit een situatie van werkloosheid of
dreigende werkloosheid
• voor mensen die vanuit hun baan op
zoek zijn naar een andere baan.

Ik ben ondernemer: wat moet
ik met een pitchvideo?
Mensen doen zaken met mensen. Het is
belangrijk dat er een klik is tussen u en uw
klant. Die klik kunt u met een pitchvideo
eenvoudig en razendsnel krijgen. Met een
pitchvideo kunt u zich onderscheiden van
andere ondernemers met vergelijkbare
vormen van dienstverlening.
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U weet inmiddels aardig de weg over het
wereldwijde web. Maar u heeft nog wel
vraagtekens over hoe hierop u het beste
kunt acteren. LinkedIn en Twitter zijn u als
ondernemer wellicht niet onbekend, maar
uw klant is daarnaast privé waarschijnlijk
ook actief op sites als Hyves en
Facebook. Zou het dan niet mooi zijn
als u met een persoonlijke, duidelijke
boodschap op alle kanalen aanwezig
bent?

Spannend, maar ook
vreselijk gelachen! Een
geslaagde dag, maar
ook buitengewoon
vermoeiend.
Frans Cladder (architect)

Ik zoek een baan: wat is het
nut van een pitchvideo?
U wilt een baan, of u moet veranderen van
baan. U heeft wellicht een goed CV, maar
u realiseert zich inmiddels dat dit voor
meer werkzoekenden geldt.
De concurrentie op de arbeidsmarkt is
stevig. Bedrijven krijgen tientallen reacties
op vacatures en dan tellen we de “in
portefeuille” kandidaten niet eens mee.
Hoe valt u op in die massa?
De noodzaak om uzelf positief te
onderscheiden is dus groot.

De opzet van de dag was
goed. De begeleiding was
professioneel, deskundig
en enthousiast. Het
opnemen van het filmpje
was ontzettend leuk om te
doen.
Martine Floor-Bron (MBee)

Wat kan ik er verder mee?
U heeft uw filmpje. Uw filmpje staat veilig
opgeslagen op een pro-account van
Profiel in Beeld. U kunt precies aangeven
wat u wel en niet wilt.
• een linkje met uw eigen naam? Doen
we of laten we juist.
• wilt u uw filmpje alleen zelf delen of
mogen ook anderen dit ook voor u?
Dat stellen we in.
• u wilt tijdelijk niet zichtbaar zijn? Of
selectief? Geen probleem.
• meteen uw CV er bij of juist niet? Kan
allebij
U kunt helemaal zelf bepalen aan wie
u zich voorstelt, en wanneer. U stuurt
bijvoorbeeld een sollicitatiebrief met CV
en neemt hierin uw link op. Of u stuurt
een linkje ten geleide bij uw mail met uw
sollicitatiedocument als bijlage. ‘Kijkt u
maar vast even wie ik ben!’ U zet uzelf in
de kijker op het internet. Maar u kunt er
ook voor kiezen om YouTube te gebruiken
en uw kennissenkring te vragen uw filmpje
te delen met anderen.

Wat bieden wij u?
•
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een leerzame dag, waarin u samen
met het team van Profiel in Beeld en
de andere deelnemers (maximaal 8)
het nog eens goed over uw passie
als ondernemer of professional gaat
hebben

• een video van top-kwaliteit, waarop
u te zien bent zoals u graag wordt
gezien, vooral geen  kort houdbare
make-over-show
• deskundige ondersteuning tijdens de
dag, met een trainer, een coach, een
deskundige op het gebied van social
media, een professioneel regisseur,
een style-adviseur
• uitleg over hoe de video te gebruiken
om op het wereldwijde web te acteren

Een dag met veel
componenten en een
gouden randje. De
ochtendsessie ook heel
goed. Ik heb vertrouwen in
de ethiek van Antwan en
Andrew.
Margot Snelders (mediator)

De video kan na oplevering door u worden
geplaatst op uw eigen site, in blog’s,
Facebook en alle andere portals waarop u
actief bent.
De site van Profiel in Beeld levert u
desgewenst blijvend managementinformatie over bijvoorbeeld het aantal
plays, loads, embeds, locaties.
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Hoe ziet deze dag er uit?
  9.30 ontvangst koffie/thee/verse jus met
een muffin
10.00 aftrap en uitleg programma, vragen
beantwoorden
10.15 kennis maken, rol van teamleden,
droom vertellen aan de hand van
een meegenomen voorwerp
11.15 pauze
11.30 uitleg over opname film en start
met schrijven van tekst voor de
film onder begeleiding van Profiel
in Beeld
12.30 geheel verzorgde lunch in het
restaurant
13.30 start opnames
13.30 individueel stijl-, kleurenadvies en
makeup (indien gewenst)
13.30 inloopworkshop over toepassen
van film in social media
13.30 inloopworkshop over netwerken
16.30 afsluiting met drankje, terugblik en
feedback

Varianten en prijzen
Pitchvideo wordt in drie varianten aangeboden: basic, premium en exclusive. In onderstaande
tabel staan de verschillen en de prijzen van elke variant. U kunt een plek reserveren via onze
site: www.lifebrander.nl/site/zakelijk/pitchvideo/

Basic

Premium

Exclusive

2 dagdelen (1 dag)

2 dagdelen (1 dag)

2 dagdelen (1 dag)

coachingsessie ‘Droom‘

coachingsessie ‘Droom‘

coachingsessie ‘Droom‘

introductie ‘social media‘

training ‘social media‘

training ‘social media‘

film Profiel in Beeld

film Profiel in Beeld

film Profiel in Beeld

dagvoorziening en
materiaal, inclusief lunch op
eigen locatie

dagvoorziening en
materiaal, inclusief
lunch in uitstekende
horecavoorziening

dagvoorziening en
materiaal, inclusief
lunch, diner en
borrel in uitstekende
horecavoorziening

• stijloefening, opmaak en
kleuradvies
• sessie ‘personal
branding‘
• sessie ‘netwerken‘

•
•
•
•

training op maat
gemaakt
stijloefening, opmaak en
kleuradvies
training ‘personal
branding‘
training ‘netwerken‘

professionale regie en
nabewerking film, inclusief
fotoshoot

professionale regie en
nabewerking film, inclusief
fotoshoot

professionale regie en
nabewerking film, inclusief
fotoshoot en montage
tekst en eigen logo in film

€ 790,- (ex BTW)

€ 1.295,- (ex BTW)

€ 1.980,- (ex BTW)
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Overige dienstverlening
CV checks
Lifebrander heeft inmiddels duizenden CV
checks uitgevoerd en hierdoor de nodige
expertise opgebouwd. Heeft u behoefte
aan een onafhankelijk oordeel over de
kwaliteit van de CV’s in uw organisatie
dan hebben wij hiervoor de capaciteit en
expertise in huis.
Incompany workshops en trainingen
Met Incompany workshops, presentaties
en lezingen helpt Lifebrander bij het
analyseren of de juiste persoon op de
juiste plek zit, of alle talenten van de
medewerkers volledig benut worden. Ook
verzorgt Lifebrander trainingen waarbij
medewerkers het nut en de noodzaak en
de werkwijze van personal branding wordt
geleerd.

Interesse?
Wilt u meer informatie of wilt u graag
verder praten over de mogelijkheden?
Neem dan contact met ons op.
Léon Keemer
Managing director
leon@lifebrander.nl
06 42 34 58 64
Lifebrander BV
Amersfoort
http://lifebrander.nl
info@lifebrander.nl
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