Wat voor webshop commercial wil je laten maken?
Webshopcommercial.nl heeft twee bruikbare formats ontwikkeld waarmee
betaalbare TV-waardige online-commercials ontwikkeld kunnen worden. De
twee formats hebben meerdere varianten waaruit jij kan kiezen.
1. format voor productaanbieding(en)
2. format voor uitleg van het assortiment
Bij een webshop commercial voor productaanbieding worden 1 of 3 specifieke
producten aangeboden met een korting of actievoordeel. Een webshop
commercial voor uitleg van het assortiment vertelt wat de webshop verkoopt
aan de hand van producten of productcategorieën en/of A-merken.

Format productaanbieding(en)
Bij een productaanbieding worden 1 of 3 specifieke producten aangeboden.
De producten worden actiematig aangeboden, zijn on sale, hebben een
actiekorting of zijn alleen zo goedkoop in jouw webshop te krijgen. Hieronder
voorbeelden van webshop commercials met 1 en webshop commercials met
3 productaanbiedingen.

Voorbeelden 1 productaanbieding
Slapen doe je Zo
http://youtu.be/q_D8Dmp1RO8
Oprolbaar-windscherm
http://youtu.be/lYk5V7rjsXs
Wellness & Whirpools
http://youtu.be/9-WUte_qz_4

Voorbeelden 3 productaanbiedingen
Meubelen-Online
http://youtu.be/B13nEIvs8aM
IkBenZoMooi
http://youtu.be/SVR9YFxtiJI
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Format uitleg assortiment
Deze webshop commercial vertelt in het kort wat de webshop inhoudt maar
bovenal wat de webshop verkoopt. Dit kan op 3 manieren:
-

op basis van A-merken
op basis van maximaal 3 productgroepen
op basis van maximaal 3 producten

Uiteraard wordt er altijd in de eerste zin uitgelegd dat de webshop uniek,
goedkoop of de beste is. Hieronder voorbeelden van de formats.

Voorbeelden uitleg assortiment A-merken
LampenOnline
http://youtu.be/FTrh88D9HzY
XXL Nutrition
http://youtu.be/_0tGktLdNr8

Voorbeelden uitleg assortiment maximaal 3 productgroepen
Inktpatroonshop
http://youtu.be/XM_gwe55crU
Goedkoop Bloemschikken
http://youtu.be/hlDfaMb669g

Voorbeelden uitleg assortiment maximaal 3 producten
BabyKadoWinkel
http://youtu.be/feKnmfC8-nE
Jasmin Mode
http://youtu.be/m5CMZvliKao
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Aanleveren beeldmateriaal
Om beeldschermvullende webshop commercials te kunnen maken hebben wij
goede kwaliteit beeldmateriaal nodig. Hieronder de technische voorwaarden
waaraan het materiaal minimaal moet voldoen.
Logo van de webshop
In eps-bestand of jpg-bestand van minimaal 1000pixels breed.
Foto’s
Minimaal 500 pixels breed.
Lettertype webshop
Geef ons het font van je webshop door zodat wij dat kunnen gebruiken in de
commercial. Heb je een bijzonder lettertype, dan ontvangen wij graag het font.
Lengte commercial
De duur van de commercial is minimaal 15 seconden en maximaal 30
seconden

Verschil tussen aanpassingen en correcties
Webshopcommercial.nl wil graag webshop commercials aanbieden die voor
elke webshop financieel haalbaar zijn. De webshop commercials die wij
produceren, voor aanzienlijk minder geld dan de gemiddelde tv-commercial,
zijn TV-waardig. Wij leveren een hoogwaardig product voor relatief weinig
geld. Daarom is er geen ruimte voor eventuele kosteloze aanpassingen. Met
aanpassing in de webshop commercial bedoelen wij:
- andere muziek
- andere voice-over
- andere foto
- andere tekst
- andere kleuren
- andere vormgeving
Geef van tevoren dus duidelijk aan wat je wilt en welke foto’s je wilt
gebruiken. Uiteraard kunnen we ook aanpassingen doen nadat de
commercial af is. Maar daar zullen kosten voor in rekening worden gebracht.
Hiervoor geldt een uurtarief van 75 euro ex btw. Tot nu toe hebben we nog
geen aanpassingen hoeven doorvoeren!

Kosteloze correcties
Een correctie is een fout die wij hebben gemaakt. Zoals bijvoorbeeld een tekst
fout gespeld of een foto verkeerd geplaatst. Dit zullen wij uiteraard kosteloos
herstellen want ook wij willen graag dat de commercial bruikbaar is.
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Productieproces
Stap 1 in het productieproces is het uitkiezen van het geschikte format voor je
webshop commercial. Als je het juiste format hebt gevonden, stuur je ons de
informatie die je in de commercial vermeld wilt hebben. Dit gaat vaak het
snelst door linkjes van producten of webpagina’s te sturen. Mocht je webshop
een pay-off* hebben dan ontvangen wij deze graag.
Vervolgens maken wij een opzet voor de voice-overtekst. Deze sturen wij je
toe en als jij die goedgekeurd hebt dan ontvangen wij graag het
beeldmateriaal. Het beeldmateriaal wordt gecontroleerd in onze studio. Zo
snel het beeldmateriaal is goedgekeurd, geven wij aan wanneer de productie
van de commercial in gang gezet wordt.
*Een pay-off is het laatste zinnetje van een reclame. Zoals bijvoorbeeld:
Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig

Eigendom en rechten webshop commercial
De webshop commercial wordt eigendom van de webshop. De webshop mag
de commercial alleen online gebruiken. Dat betekent dat de webshop
commercial alleen online ingezet mag worden op de eigen site(s), social
media en als Google Adwords video. De webshop commercial mag niet door
de webshop aangepast of gere-edit worden. Webshopcommercial.nl mag de
commercial gebruiken als voorbeeld op de social media kanalen van
webshopcommercial.nl of op de website van webshopcommercial.nl
De commercial is rechtenvrij. Webshopcommercial.nl is niet verantwoordelijk
voor de auteursrechten van het beeldmateriaal dat door de webshop wordt
aangeleverd. De eigenaar van de webshop moet er zelf voor zorgdragen dat
deze beelden rechtenvrij zijn. Als de beelden niet rechtenvrij zijn moet de
eigenaar van de webshop toestemming vragen om deze beelden te mogen
gebruiken in de commercial. Webshopcommercial.nl is NIET aansprakelijk
voor de rechten van het beeldmateriaal dat door de webshop wordt
aangeleverd.

Vragen???
Wil je een ander format dan die hierboven zijn aangegeven? Of heb je andere
vragen neem dan contact met ons op!
Godfried Dhondt
Webshopcommercial.nl
020-4889588 of 06-46288002
info@webshopcommercial.nl
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Klanten reacties
Mooi! Ziet er goed uit.
BodyQuest
Leuk gedaan, man. Helemaal goed
Golfdriver
Ik kan niet anders zeggen dat jullie het echt leuk hebben gemaakt.. Goed
verzonnen.. mooi gemaakt.. top
MR-beveiliging
Fantastisch, ziet er erg goed uit. Vooral het laatste gedeelte met het logo dat
inschuift, geweldig!
LEDworld
Wat kan ik hier van zeggen in 1 woord………………….geweldig!!! Echt super
gemaakt en ziet er goed uit. Ben erg tevreden!! Top en klasse werk.
LED’s get light
Helemaal naar wens. Dat hebben jullie mooi gedaan. Ik zal ook reclame voor
jullie maken! Bedankt.
Meubelen-online
Leuk!, helemaal goed!!!
Meetje Pettiskirts
Bedankt! Erg leuk. We zijn er blij mee.
Ikbenzomooi
Ik vind het prachtig!
Groenestroomshop
Top hoe het eruit ziet!!! We zijn er erg blij mee.
Enjoyspeelgoed
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