
Schitterende fotos 
Coole animaties, Stories en Reels
(video)
Kant en klare content in jouw
huisstijl
"Digitale Storytelling" met scherp
geschreven teksten
Alles posten als jij even geen tijd
hebt
Nieuwe klanten vinden met
'gebooste' posts'

MeerMeerMeer

Weten?Weten?Weten?

RITME IN JE SOCIAL MEDIARITME IN JE SOCIAL MEDIA

Social Media, je kan er als ondernemer
niet meer zonder want het is de
uitgesproken manier om je klanten en
prospecten vandaag alles te vertellen
over je producten, diensten en je
onderneming.

WAT DOEN WE VOOR JE?WAT DOEN WE VOOR JE?

Maar zomaar wat plaatjes online gooien
is niet meer genoeg. Om echt op te vallen
online heb je een berg inspiratie, energie
en tijd nodig. Heb je die niet? Tijd voor De
Rangers.

Prachtig beeldmateriaal voor je Social
Media, Kant en klare posts in je huisstijl of
zelfs een "no worries" verhaal waarbij we
zelfs je teksten schrijven en alles online
zetten? Dat kan allemaal. Kies zelf welke
formule bij jou past en wij doen de rest. Zo
ziet jouw zaak er online op zijn best en
kunnen je klanten niet meer aan je
weerstaan.
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SOCIAL MEDIA MET DE ZIEL VAN JE ZAAKSOCIAL MEDIA MET DE ZIEL VAN JE ZAAK

Je zaak is uniek en het verhaal dat je op Social Media wil vertellen, ook. Daarom gaan
we eerst goed luisteren naar wie je bent en wat je zaak zo bijzonder maakt. Want de
beelden, video's en teksten die we gaan maken moeten helemaal "passen" met je

onderneming. Socials met de ziel van je zaak.

CONTENT VOOR JE SOCIALSCONTENT VOOR JE SOCIALS
Als je wil opvallen, moet het er goed uitzien. Dat regelen we voor je.
Na een professionele foto & video shoot op de zaak krijg de
afgewerkte beelden en kant-en-klare video’s die je kan gebruiken in
je Social Media communicatie. Laat je zaak zien van zijn allerbeste
kant .

KANT EN KLARE CONTENT IN JE EIGEN HUISSTIJLKANT EN KLARE CONTENT IN JE EIGEN HUISSTIJL
We gaan een stapje verder en verwerken al die knappe beelden
en video’s in afgewerkte posts voor je Socials. Knappe content in je
huisstijl en met je logo. Zo val je extra op en kunnen je volgers je
posts niet meer missen.

1 Shoot 55 Foto's - 30 posts in jouw huisstijl (foto's & video) -1 Shoot 55 Foto's - 30 posts in jouw huisstijl (foto's & video) -    749 €749 €

'NO WORRIES SOCIAL MEDIA''NO WORRIES SOCIAL MEDIA'   
Gewoon geen tijd voor Social Media ? Dan springen we bij. We
schieten de beelden en de video’s, maken de posts in je huisstijl
EN schrijven er ook nog de teksten bij. Even geen zorgen want wij
zetten 3 maanden lang alles netjes voor je online. 

1 Shoot (4u) - 55 foto's - 30 posts in jouw huisstijl (foto en video) +1 Shoot (4u) - 55 foto's - 30 posts in jouw huisstijl (foto en video) +
teksten + gepost op 2 kanalenteksten + gepost op 2 kanalen    - 899€- 899€

'SUPER SOCIALS''SUPER SOCIALS'
Tijd voor Next-level Social Media. Jij kiest een specifiek thema, en wij
werken een Social Media Campagneplan voor je uit.
We maken thema- specifieke content (Foto’s en Video’s), zetten alles
voor je online EN maken een reclamecampagne met ‘gebooste posts’
om meer klanten te bereiken.

3 Shoots van 2 u - 55 foto's - 3 ThemaVideo's - 30 posts in jouw huisstijl3 Shoots van 2 u - 55 foto's - 3 ThemaVideo's - 30 posts in jouw huisstijl
(foto en video) + teksten + 3 'Gebooste posts' - gepost op 2 kanalen(foto en video) + teksten + 3 'Gebooste posts' - gepost op 2 kanalen -1499€ -1499€

1 Shoot1 Shoot    - 45 Foto's - 10 Videos - 549€- 45 Foto's - 10 Videos - 549€



     

Hoe vaak komen we langs
1 shoot
2.5 uur

1 shoot
2.5 uur

1 Shoot
4 uur

3
Shoots
van 2u

Hoeveel beelden en video's 45 + 10 55 + 10 55 + 10 55 + 10

Posts kant en klaar in je huisstijl Nee Ja Ja Ja

Op hoeveel kanalen zetten we het
live

NVT NVT 2 2

We schrijven je teksten Nee Nee Ja Ja

We plannen alles voor je in Nee Nee Ja Ja

Themavideo's & Gebooste posts Nee Nee Nee Ja

Prijzen (ex btw) 549
euro

749
euro

899
euro

1499
euro

BEKIJK EENBEKIJK EEN  
PAAR VOORBEELDENPAAR VOORBEELDEN

   

ALLES NOG EVEN OP EEN RIJTJEALLES NOG EVEN OP EEN RIJTJE

BOEK NUBOEK NU w w w . D e R a n g e r s . b ew w w . D e R a n g e r s . b e
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OF GEEF ONS EEN SEINTJEOF GEEF ONS EEN SEINTJE



DE KLEINE LETTERTJESDE KLEINE LETTERTJES

-- Dat klopt: De posts en beelden zijn enkel voor gebruik
op Social Media. Wil je ze voor andere commerciële
doeleinden zoals brochures en uitnodigingen gebruiken,
moeten we even iets regelen rond de afstand van
rechten. (Maar ook dat kan).

3 MAANDEN LANG ZONDER ZORGEN?3 MAANDEN LANG ZONDER ZORGEN?  
-- Aan een tempo van 2 posts per week heb je met de
aangeleverde content 3 maanden lang ijzersterke
content op je Social Media aan een constant ritme. 

WAT ALS JULLIE BIJSPRINGEN?WAT ALS JULLIE BIJSPRINGEN?
-- Als wij het posten van je mogen overnemen
connecteren we ons (veilig) met je Social Media kanalen
(Instagram, Facebook etc) om de posts voor jou online te
zetten. Jij kan ondertussen natuurlijk ook gewoon je eigen
ding blijven doen op Social Media.

HOE WERKT ZO EEN SHOOT ?HOE WERKT ZO EEN SHOOT ?  
-- We doen de shoot bij jou op de zaak of op een extra
locatie in de buurt (binnen de 10 km). Je mag zelf in
verschillende outfits voor de camera springen om je
verhaal fris en fruitig te houden.

MOET IK MEE OP DE FOTO ?MOET IK MEE OP DE FOTO ?  
-- Best wel. Als ondernemer is het belangrijk dat jij ook in
beeld komt als het gezicht van je zaak. Dat doen we op
een ontspannen en natuurlijke manier, geen zorgen, het
komt allemaal goed.

HOE SNEL HEB IK DE BEELDEN ?HOE SNEL HEB IK DE BEELDEN ?  
-- Uiterlijk 2 weken na de shoot heb je de foto's, video's of
afgewerkte posts in digitaal in handen.

ENKEL VOOR MIJN SOCIALS?ENKEL VOOR MIJN SOCIALS?  

HOE BEDENKEN JULLIE ALLE CONTENT?HOE BEDENKEN JULLIE ALLE CONTENT?
-- Voor we beginnen gaan we eerst goed naar je
luisteren. Wie ben je, wat maakt je zaak bijzonder en wat
wil je online gaan bereiken. Zo stemmen we de content
helemaal af op het unieke karakter van je zaak.


