Stand van zaken

NewClip zorgt voor (aan)sprekende beelden
Marketingpsychologen hebben vastgesteld
dat mensen maximaal 90 seconden nodig
hebben om een blijvende indruk van iets
of iemand te vormen. Dus is elke seconde
belangrijk om de juiste indruk te maken.
NewClip helpt daarbij. Met een eigentijdse bedrijfsfilm van 90 seconden in de
vorm van een videoclip. Een elevatorpitch
in beeld, die op de website van een bedrijf
kan worden getoond en via diverse social
media onder de aandacht kan worden
gebracht.
Maximaal effect
Dennis van Droffelaar van NewClip is
ervan overtuigd dat sprekende beelden
meer vertellen dan een boek vol woorden.
“Beelden wekken emoties op. Beelden
kunnen mensen in vervoering brengen. En
beelden kunnen een verlangen teweegbrengen om meer te willen weten. Als
je die beelden ondersteunt met de juiste
woorden, waar we dankzij onze gespecialiseerde tekstschrijvers ook voor kunnen
zorgen, bereik je een maximaal effect.
Wanneer je als ondernemer, manager of
bestuurder de nieuwsgierigheid van je
doelgroep wilt prikkelen zodat je tot
zaken kunt komen, ben je bij NewClip
aan het juiste adres.”

V.l.n.r. Dennis van Droffelaar, Bridie Enter, Jan van Droffelaar en Bram van Eeden.

bedrijfsfilm? maak een CompanyClip !

NEWCLIP
Onderscheidend
De werkwijze van NewClip is transparant. “We hanteren een checklist om
informatie te verzamelen en we ma-

ken een draaiboek dat we met de klant
terugkoppelen voordat we gaan filmen en
monteren. De basis wordt gevormd door
de input van de opdrachtgever. Zijn of
haar briefing geeft ons de informatie die
we nodig hebben om een onderscheidend
product te leveren. Zo zorgen we samen
voor aansprekende beelden. Jezelf laten
zien is een kunst. NewClip laat de opdrachtgever de kunstenaar zijn.” Surf voor
meer informatie naar: www.newclip.nl.

Budgetcoach West helpt mensen MET én ZONDER schulden!
Corine Langeveld van Budgetcoach West
beantwoordde op zaterdag 14 januari
een uur lang zeer actuele vragen over de
financiële situatie in Nederland. Tijdens
dit gesprek bij Radio West maakte Corine
duidelijk dat zij mensen met én zonder
schulden helpt zodat er zo snel mogelijk
een gezonde financiële situatie ontstaat.
Zij heeft veel ervaring met allerlei problematiek; scheidingen, ontslag, arbeidsongeschiktheid, overlijden, maar helpt
ook regelmatig mensen zonder
schulden die graag willen
weten waar hun geld
blijft en zich
afvragen
waarom
Corine Langeveld

het niet meer lukt om te sparen voor een
grote uitgave.
Wilt u ook zo snel mogelijk uw schulden
op een verantwoordelijke manier aflossen,
uw vaste lasten verlagen, geldproblemen
oplossen, een overzichtelijke administratie
en/of (be)sparen zodat u leuke dingen of
een grote aankoop kunt doen?
Heeft u personeel
met financiële problemen en/of past
u loonbeslag toe?
Neem dan vrijblijvend contact op met
Corine Langeveld.
Voor meer informatie:
www.budgetcoachwest.nl

