KLAAR VOOR DE SAMENWERKING?
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden?
Neem gerust contact met ons op via 026-7999066 of
neem een kijkje op www.studiopicxel.nl

Video & animatie
T 026 – 7999 066
E info@studiopicxel.nl

www.studiopicxel.nl

SCHERP, VERNIEUWEND
& VINDINGRIJK

Wij zijn Studio Picxel. We maken video- en animatieproducties en gaan hiervoor steeds op
zoek naar de juiste beelden bij jouw verhaal. Beelden die aansluiten bij jouw boodschap,
doelgroep en imago. Door samen te brainstormen over je strategie en concept en je te
betrekken bij het proces, zorgen we voor een aantrekkelijke, opvallende en treffende
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VAN CONCEPT EN STRATEGIE, TOT DESIGN
EN UITWERKING
Video is een ideaal middel om jezelf onder de aandacht brengen
bij je publiek. Maar hoe zorg je nu voor goede videocontent?
En minstens zo belangrijk: hoe komt deze vervolgens op een
effectieve manier bij je doelgroep terecht? Ook voor deze vragen
kun je bij Studio Picxel terecht. Wij kunnen je helpen bij het
opzetten van je complete videomarketingcampagne. Want een
goede doelgroepanalyse en de juiste mix van marketingkanalen
zijn in onze ogen net zo belangrijk als de video zelf.

Onze producten
UITLEGANIMATIE

EVENTVERSLAG

Met een uitleganimatie kun je op een beknopte, aantrekkelijke
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vertelt.

gebruiken om je publiek enthousiast te maken
voor een vervolgevenement.

VIDEOTESTIMONIAL
De positieve woorden van een tevreden klant zijn de beste

PROMOVIDEO

reclame voor je bedrijf. Met een referentievideo geef je de klant

Met een promovideo kun je je bedrijf, product

een podium om hun ervaringen met jouw organisatie toe te

of dienst onder de aandacht brengen bij het

lichten. Een ideale manier om je publiek vanuit een neutrale

grote publiek. Een goede promo valt op en heeft

positie te overtuigen.

een boodschap die blijft hangen. De invulling

Video’s
verhogen het
an
doorklikratio v
een e-mail met

250%

VLOG
Vloggen werkt. Dat is inmiddels wel duidelijk. Ook op
professioneel gebied kun je vlogs inzetten. Zo kun je je publiek
een kijkje achter de schermen geven of een korte toelichting geven
op een product, dienst of aankomend evenement.

INTERACTIEVE VIDEO
Een van de nieuwste innovaties op het gebied van video is de
interactieve video. Wil je je kijker echt versteld doen staan? Dan is dit
wellicht iets voor jou. In een interactieve video zit de kijker achter het
stuur. De kijker kan bijvoorbeeld invloed uitoefenen op het verloop
van een verhaal.

die je geeft aan de video is volledig aan jou. De

BEDRIJFSFILM
Wil je graag aan de buitenwereld laten zien welke mooie
dingen er binnen jouw organisatie gebeuren? Met een
bedrijfsfilm kun je je publiek een kijkje achter de schermen
geven. Zet het bijvoorbeeld in om potentiële werknemers te
bereiken of om het imago van je bedrijf te verstevigen.

keuzemogelijkheden zijn eindeloos. Weleens
gedacht aan het gebruik van een green screen of
een hyperlapse?

Uiteraard bieden we nog vele andere mogelijkheden.
Benieuwd hoe Studio Picxel jou kan helpen?
Neem contact met ons op via info@studiopicxel.nl

Diensten
VIDEOMARKETING

CONCEPT

Het ontwikkelen van een mooie uitleganimatie

Misschien wel de belangrijkste fase bij de

of bedrijfsfilm is natuurlijk leuk, maar zonder

ontwikkeling van een video, is de opstartfase.

achterliggende marketingstrategie zal je
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het behalen van je doelstellingen.

SCRIPT
Nadat de eerste opzet is gemaakt, zal er een
concrete verhaallijn worden geschreven. Dit
wordt ook wel het script genoemd. Studio Picxel
beschikt over ervaren tekstschrijvers die jouw
boodschap kunnen vertalen naar een passend
script. In de meeste animaties wordt het script
uiteindelijk ingesproken door een voice-over.

DESIGN
Het mooie aan een animatie is dat vrijwel alles mogelijk
is op het gebied van design. Onze vormgevers zitten vol
met creatieve ideeën om jouw animatie nét dat beetje
extra te geven. Onze designers vertalen het concept naar
een reeks stilstaande beelden. Dit wordt het storyboard
genoemd. Hierin krijg je alvast een idee hoe de animatie
eruit zal zien.
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VOICE-OVER
Het selecteren van de juiste voice-over is een niet te
onderschatten stap bij de realisatie van een animatie
of video. Ga je voor een man of een vrouw? En mag
de stemacteur je boodschap inspreken met veel
enthousiasme of juist wat formeler? En indien je script
in het Engels is, kies je dan voor Amerikaans-Engels of
Brits-Engels? Studio Picxel kan je adviseren. Daarnaast
zorgen wij er natuurlijk voor dat de gekozen stem achter
de productie wordt geplaatst.

