
8 TIPS
om van een kijker een klant te maken!

Zorg dat je deze fouten in jouw content 
voorkomt en de juiste technieken toepast 

in je promotievideo’s!
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1. Goede beeldkwaliteit
De eerste tip is eigenlijk meteen de meest voor de hand liggende tip. Zorg 
voor goede beeldkwaliteit! Dan zul je misschien denken: goede beeldkwali-
teit? Moet ik nu een dure camera aanschaffen? Of moet ik alles in 4K filmen? 
Nee, zeker niet! Sterker nog, een extreem groot gedeelte van je kijkers heeft 
de mogelijkheid niet eens om jouw video in 4K te bekijken, dus dit is abso-
luut geen prioriteit. De kwaliteit waarin een iPhone X in staat is te filmen is 
al meer dan genoeg. 

Zorg er simpelweg voor dat je minimaal in Full HD filmt. Zorg dat de beelden 
die je maakt stabiel zijn en dat er geen trillingen in beeld komen. Met goed 
beeldkwaliteit sta je meteen al 1-0 voor op je concurrenten die hier geen 
waarde aan hechten, dit zit namelijk zo: Jouw kijkers leggen onbewust, auto-
matisch de link tussen de beeldkwaliteit die jij toont, en de kwaliteit van het 
product/dienst dat jij daadwerkelijk aan hen wilt verkopen. 

Veel ondernemers denken bij zichzelf dat het enkel gaat om de inhoud van 
de video. Stel, je hebt een bedrijf waarin je auto’s optimaal reinigt van A tot 
Z. Het is dan begrijpelijk dat je bij je zelf denkt dat zolang de auto’s op beeld 
er schoon uitzien, dit genoeg is voor jouw kijkers. Schijn bedriegt! Want hoe 
goed jij de auto’s in beeld ook schoon gemaakt hebt, ergens zorgen slechte 
kwaliteit beelden ervoor dat de kijker jouw bedrijf kan linken aan “slechte 
kwaliteit”. Dit is natuurlijk het laatste wat we willen!

Goed beeldkwaliteit is dus de eerste basis om te laten zien hoe goed de 
kwaliteit is van jouw eigen diensten of producten!

2. Maak de promo niet te lang
Een fout die veel ondernemers maken met hun zelfgemaakte promotievi-
deo’s is dat deze veel te lang duren. Er is niets mis met een bedrijfsfilm van 
een paar minuten, maar dat geldt alleen voor situaties waarin je echt een 
professionele & uitgebreide bedrijfsfilm laat maken. Bij zelfgemaakte pro-
motievideo’s is het vooral aan te raden alles kort en krachtig te houden. Dat 
zit zo:
Kijkers raken het kijken naar iets erg snel zat. Je bedrijfsfilm moet dus in-
houdelijk echt uitstekend zijn, zeer aantrekkelijke beelden bevatten en 
kijkers het gevoel geven dat ze iets missen als ze wegklikken, als je echt wilt 
dat ze minuten lang kijken. Eventjes 30 seconden kijken naar wat jij te ver-
tellen hebt doen een stuk meer mensen! 

Beslis voor jezelf wat echt belangrijk is om te delen met de kijker. Let op! 
Bedenk je hierbij ABSOLUUT NIET wat JIJ wilt delen met je kijker! Bedenk je 
juist wat jij als kijker zijnde interessant zou vinden.



3. Pas marketingtechnieken toe
Een erg belangrijke en zeer unieke tip. Pas marketingtechnieken toe in je 
bedrijfsfilms en promotievideo’s. Wij van BEKA Media passen als één van 
de weinige mediabedrijven in Nederland bij bedrijfsfilms voor onze klan-
ten marketingtechnieken toe. Waarom? Omdat wij niet alleen een goede 
kwaliteit bedrijfsfilm willen leveren, maar daadwerkelijk willen dat onze 
klanten de voordelen van een bedrijfsfilm ervaren! Vaak worden bedrijfsfilm 
geleverd en is het aan de klant zelf om bijvoorbeeld marketingtechnieken 
hieraan te laten toepassen. Wij kijken op dit vlak al met de klant mee. Wat is 
het doel van de video? Wat wil je met de promotievideo bereiken? Met een 
antwoord op deze vragen passen wij bij iedere promotievideo marketing-
technieken toe. Doe dit zelf ook absoluut!

Het is lastig om in een korte pdf meteen alle mogelijke marketingtechnie-
ken op te noemen die jouw bedrijfsfilm effectiever kunnen maken, maar het 
kan je in ieder geval behoorlijk goed op weg helpen om de juiste vragen aan 
jezelf te stellen. De belangrijkste vraag is hierbij dus: Wat is het doel van de 
promotievideo! Bedenk je op basis hiervan met welke marketingtechnieken 
je dit doel uiteindelijk kunt behalen. 

4. Zorg voor een GEWELDIG openingsshot
Het eerste shot is misschien wel het belangrijkste shot van je promotievi-
deo. Dit shot kan enkele seconden duren, maar dit kan al de beslissing van 
de kijker zijn of hij of zij weeg klikt, of verder kijkt. Het percentage van de 
mensen dat weg klikt is gemiddeld gigantisch. Dit moeten we dus voorko-
men met een uitstekend openingsshot! Bedenk je wat aantrekkelijk is en 
start met dit beeld! Zorg dat kijkers echt verder WILLEN kijken!

5. De juiste kleurcorrectie voor de juiste 
Kleurcorrectie is een vak apart. Dit gedeelte zorgt ervoor dat de juiste sfeer 
in een video wordt versterkt. Wij leveren zelf standaard de kleurcorrectie in 
ieder bedrijfsfilm pakket. Ook voor jezelf is het een absolute aanrader om je 
beeldeen levendiger te maken door middel van kleurcorrectie. 

Het menselijk brein legt uit zichzelf linkjes tussen bepaalde kleureen en 
bepaalde gevoelens. Probeer hier dus op in te spelen!



6. Zorg voor goede belichting
Belichting is erg belangrijk bij een videoproductie. Het is begrijpelijk dat je 
niet in staat bent een hele licht opstelling te maken, maar dit is ook zeker 
niet nodig voor een kleine promotievideo. Een absolute aanrader is om ge-
bruik te maken van zonlicht! Dit is vaak de beste vorm van belichting. Film je 
binnen en is dit niet mogelijk voor je? Bekijk dan zelf even de beelden. Heb 
je twijfels of het er te donker uitziet? Schijn desnoods met een extra iPhone 
zaklamp richting hetgeen dat je filmt. 

7. Wees uniek
Uniek zijn kun je op talloze verschillende manieren doen. Bijvoorbeeld door 
een unieke aanbieding te geven aan je kijkers of door bepaalde punten van 
je bedrijf op te noemen die origineel zijn. Onderscheid jezelf van de concur-
rent! Zorg dat er in jouw promo sowieso iets voorkomt wat anderen in jouw 
branche niet hebben. Geef de kijker dus een reden om bij jou te komen en 
niet naar de concurrent te gaan. Zonder reden zullen zij dit immers veel min-
der snel doen!

8. Geen lange teksten
Bij bedrijfsfilm en promotievideo’s kunnen onze klanten zelf vaak kiezen 
tussen een voice-over die het één en ander vertelt of korte titels in beeld. 
Deze titels maken wij dusdanig dat ze passen bij de huisstijl van het bedrijf. 
Het is begrijpelijk dat je dit zelf niet zo uitgebreid kunt of wilt doen. Waar je 
echter wel zeker weten op moet letten is de lengte van je titels! Breng geen 
lange zinnen in beeld. Ten eerste zijn mensen vaak geneigd dit NIET te lezen 
en ten tweede zorgt dit dat de aandacht van de kijker te weinig naar je beel-
den gaat. Wees dus ook met je teksten kort en krachtig.

Bedankt voor het downloaden van onze gratis PDF! 
Wij zijn ervan overtuigd dat je iets hebt aan deze 

tips! Pas ze toe en til jouw promotievideo’s naar het 
volgende level!



Wil je jouw kennis nog meer uitbreiden en 
ook leren hoe je deze tips daadwerkelijk in 
praktijk kunt toepassen?

Daar helpen wij je uiteraard ook graag bij! 
Daarom hebben wij speciaal voor de lezers 
van dit E-book een perfecte SUPERCURSUS 
klaargemaakt. Hierin leren we jou hoe je 
deze tips daadwerkelijk toepast, jouw con-
tent naar het volgende niveau tilt en we ver-
tellen je zelfs wat HET beste openingsshot is. 
En dit alles in maar liefst 45 minuten!! Alles 
gaat stap voor stap! Alle nodige voor kennis 
heb je al door middel van de gratis E-book. 

Waar wacht je nog op? Bekijk het aanbod via
https://www.bekamedia.nl/cursus-bedrijfsfilm en 
ontvang de SUPERCURSUS!


