
NIEUW bij Ondernemen in Limburg:

POWERED BY

LIMBURGSE 
ONDERNEMERS 
AAN TAFEL

VIDEO PRODUCTIES  
VOOR ZAKELIJK LIMBURG 

Vertel veelzijdige verhalen in video:
•   Video is de standaard op veel vlakken. Dat 

gaat verder dan de platte commercial. Het 
draait om verhalen. In vele vormen. Die 
verhalen vertellen we samen met Lim-
burgse ondernemers.

Produceren doen we duurzaam:
•    Videoproductie is complex en vraagt een 

goede voorbereiding met technische on-
dersteuning. Produceren doen we daarom 
zo efficiënt mogelijk op vaste draaidagen 
waarbij we zorgen voor een professione-
le crew, licht, techniek en montage. We 
produceren meerdere video’s in één keer, 
zodat je op meerdere manieren en mo-
menten een verhaal kunt vertellen verze-
kerd van een groot bereik. Wel zo efficiënt! 

Doelgericht 
•  De gemaakte video op de juiste plek en op 

het juiste moment wegzetten. Goed beke-
ken, slim gezien. 

Programma Limburgse Ondernemers aan 
Tafel:
Een tafelgesprek met vier gasten van circa 
20 minuten over actualiteiten die spelen in 
Limburg onder leiding van een professio-
nele host, opgenomen in Studio Radium te 
Maastricht. 

Bedrijfsportret in de eigen huisstijl:
Een gepersonaliseerde video in de eigen 
huisstijl van circa 10 minuten onder leiding 
van een professionele host, opgenomen in 
Studio Radium te Maastricht. 

Impressies:
Limburgse ondernemers aan tafel | Studio 
Radium

https://www.studioradium.live/limburgseondernemersaantafel
https://www.studioradium.live/limburgseondernemersaantafel


Optie 1 meerdere soorten video’s 
voor een scherp tarief 

•  Deelname aan het tafelgesprek met  
4 gasten over een actueel thema 

 •   Video van +/- 20 minuten
 •   Teaser video van max. 1 minuut
 •   Gepubliceerd in de nieuwsbrief van 

WijLimburg en op de website van  
De Limburger, sectie economie

 •   Mogelijkheid om video te delen op eigen 
kanalen middels een link van het artikel 
Limburgse Ondernemers aan Tafel. 

•  Bedrijfsportret ‘Studio in eigen  
bedrijfsnaam’.

 •   Studio gepersonaliseerd d.m.v. eigen 
logo, lichtkleur en gebruik tv schermen 

 •   Keuze uit eigen onderwerp(en) 
 •   Mogelijkheid tot toevoegen van eigen 

foto’s/beeldmateriaal tijdens intro  
van de video

 •   Videoduur van max 10 minuten,  
geschikt voor LinkedIn

 •   Teaser video van max 30sec, geschikt 
voor Instagram

 •   Gepubliceerd in de nieuwsbrief 
van WijLimburg en op de website 
van De Limburger, sectie economie

 •   Mogelijkheid tot publiceren op 
eigen kanalen (video is vrij van 
rechten). 

Combinatieprijs:  
€ 2.500,- ex BTW. 

Opnames op basis van beschikbaarheid 
studio, dagdeel opnames vooraf te  
reserveren. Inclusief twee  
correctierondes tijdens de montage. 

Optie 2 gepersonaliseerde video 
naar eigen wens in te vullen

•  Bedrijfsportret ‘Studio in eigen  
bedrijfsnaam’.

 •   Studio gepersonaliseerd d.m.v. eigen 
logo, lichtkleur en gebruik tv schermen 

 •   Keuze uit eigen onderwerp(en) 
 •   Mogelijkheid tot toevoegen van eigen 

foto’s/beeldmateriaal tijdens intro  
van de video

 •   Videoduur van max 10 minuten,  
geschikt voor LinkedIn

 •   Teaser video van max 30sec, geschikt 
voor Instagram

 •   Gepubliceerd in de nieuwsbrief van 
WijLimburg en op de website van  
De Limburger, sectie economie

 •   Mogelijkheid tot publiceren op eigen 
kanalen (video is vrij van rechten).

Prijs vanaf:   
€ 1.750,- ex BTW. 

Opnames op basis van beschikbaarheid studio, 
dagdeel opnames vooraf te reserveren.  
Inclusief twee correctierondes tijdens de montage. 

TARIEVEN


