
Omdat beelden meer zeggen dan woorden.



over ons

Wat ga je zien?

Waar zijn wij 
goed in?

Wat maken 
wij?

Podcast en 
livestream

Pakketten testimonials
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EEN FOLDER, VAN EEN VIDEOBEDRIJF? 
HIER KLOPT IETS NIET. 
IK ZIE HET JE DENKEN.

 WE HEBBEN HIEROVER NAGEDACHT.
 DE BEDOELING IS NATUURLIJK DAT JE DE 

PLAATJES BEKIJKT EN LEEST WAT WIJ DOEN.

 EN WE HOPEN DAT DE FOLDER EEN TIJD OP JE 
BUREAU BLIJFT LIGGEN. 

TOT JE OP EEN MOMENT DENKT: 
EEN VIDEO IS PRECIES WAT WIJ NODIG HEBBEN.

EN DAN BEL JE ONS.



Video staat bij ons centraal. Met een klein team zetten we jouw idee om in een sterk 
verhaal op beeld. We werken samen van concept tot eindresultaat.
Vanuit onze ervaring en nieuwsgierigheid streven we naar het beste antwoord op jouw vraag. 

Jort filmt sinds 2020 al niet meer alleen. Met ondersteuning bij het filmen, de montage, productiewerk en 
het schrijven van scripts kunnen we elk idee tot realisatie brengen.

JOrt Wat?
Over ons

Benieuwd naar onze collega’s? 
Scan de code.
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De samenwerking met Jort filmt gaat veel verder dan alleen de verkoop van onze diensten. 
Door samen aan de spreekwoordelijke knoppen te draaien, realiseren we meerwaarde voor 
de consument en dus ook voor jouw bedrijf.

Jort filmt biedt een breed assortiment aan diensten. Zo kunnen we je altijd een passende  
oplossing bieden. 

Met Jort filmt schakel je snel. En dat zorgt ervoor dat jouw beelden snel online staan. 
Jort filmt is jouw business partner. We hebben veel persoonlijk contact en werken nauw 

samen. Alles voor het perfecte resultaat van jouw video.

Waar zijn wij 
goed in?
luisteren, bedenken en creëren
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Jort filmt maakt bedrijfsvideo’s, aftermovies, promotievideo’s, timelapses en vacaturevideo’s.

Alles wat jij in beeld wilt brengen. Hoe groot of klein je idee ook is.

WAT MAKEN 
WIJ?
(spoiler: veel video’s)

Met een bedrijfsfilm kan je aan de rest van de wereld 

laten waar jouw bedrijf voor staat.

Bovendien is het een hele laagdrempelige manier om 

potentiële klanten je bedrijf te laten zien en kennis te 

laten maken met je medewerkers.

Een promotievideo is de beste manier om een 

specifiek product, evenement of dienst in het 

zonnetje te zetten. Laat aan een breed publiek tot in 

de details zien waar jij trots op bent. Die aandacht 

verdient jouw product.

PROMOtieVIDEO

BEDRIJFSFILM

voorbeeld video? 
Scan de code

voorbeeld video? 
Scan de code
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Met een refentievideo of testimonial geef je

jouw klant een podium om een eerlijke review  

te geven over jouw product of dienst. Daar zijn 

jouw potentiële klanten heel gevoelig voor.

Met een timelapse breng je bijvoorbeeld de 

bouw van een pand of de aanleg van een 

sportveld in beeld.

We plaatsen een speciale camera die met een 

bepaalde frequentie foto’s maakt. Deze foto’s 

zetten wij om in bewegend beeld.

Een personeelsfeest, festival, klantendag of de 

opening van een nieuw pand.

Dat zijn ervaringen om te bewaren en te delen 

met anderen die er niet bij konden zijn.

Op social media kan je met een aftermovie 

je event onder de aandacht brengen van een 

groot publiek.

Personeel vinden is lastig. Met een video kan 

je ze een goede indruk geven van jouw 

bedrijf en de mensen die er werken. 

Persoonlijker kan het niet. Hierdoor vergroot 

je de kans dat ze op jouw vacature solliciteren. 

Referentievideo TimelapseAftermovie

voorbeeld video? 
Scan de code

voorbeeld video? 
Scan de code

voorbeeld video? 
Scan de code

voorbeeld video? 
Scan de code

vacaturevideo



Een geluidsbestand van de hoogste kwaliteit, om 

jouw verhaal te delen.

Met onze apparatuur lijkt het net op een live-gesprek. 

Van concept tot afwerking.  

Jouw live-bijeenkomst delen met een groter publiek? 

Hybride werken of een seminar volgen vanuit huis 

is tegenwoordig heel gewoon. Wij zorgen ervoor dat 

jouw publiek niets hoeft te missen van een congres, 

bijeenkomst of kennissessie. Waar hij of zij ook is. 

Livestream

Podcast

Podcasts zijn hot! Waarschijnlijk heb je zelf ook favoriete podcasts, die je kan luisteren waar
en wanneer je maar wil. 

Het delen van leuke, interessante of belangrijke informatie met je personeel of je doelgroep 
gaat snel en persoonlijk via een podcast of een livestream. Met of zonder beeld. 

Podcast en 
livestream
Laat je stem horen

voorbeeld video? 
Scan de code

voorbeeld video? 
Scan de code
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We zeiden het al: beelden zeggen meer dan woorden. 

Dat is een feit.

Mensen kijken graag video’s. Daarom zijn Instagram en TikTok zo popupair. 

Ook dat is een feit. 

Mensen onthouden beelden die ze zien beter dan woorden die ze lezen. 

Weer een feit.

Gebruik je in je marketing beelden, dan levert je dat meer exposure op. 

Hoeveel feiten wil je hebben?

Waarom video?
omdat het werkt! Het menselijk brein verwerkt bewegend beeld  60.000 keer sneller dan tekst. 

71% van marketeers zeggen dat video beter presteert dan alle andere vormen van 
content marketing.

Een video van 1 minuut is gelijk aan 1,8 miljoen woorden.

52% van de marketing professionals benoemen video als content met de 
beste Return On Investment.

Er is 10x meer kans dat gebruikers reageren, delen en verbinden door video content 
ten opzichte van bijvoorbeeld blogs. 

76% van de brand marketeers gebruiken video in hun brand awareness cam-
pagnes.

Een video aan je website toevoegen, verhoogt de kans om op de eerste pagina van 
Google terecht te komen met 53%

Oke, nog een paar dan...
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De kracht van video zit ‘m voor een groot deel in de herhaling. Hoe vaker je bedrijf zichtbaar 
is, hoe succesvoller je marketing is. Top-of-mind zijn is belangrijk. Daarom bieden wij 
pakketten. Wel zo gemakkelijk.

Met Jort Basis ontvang je per maand of per week een afgesproken aantal video’s dat je 
onbeperkt kan gebruiken voor jouw social media. Zo blijf je zichtbaar. 

Jort Connect is een aanvulling op marketingafdeling. Zo heb je altijd een filmmaker
beschikbaar voor een aantrekkelijke prijs.

Jort Totaal is Jort Basis, maar dan aangevuld met social media beheer. Zo heb jij geen 
omkijken meer naar de continue aanwezigheid van jouw bedrijf op social media. 

JOrt filmt 
pakketten
op 1 been kan je niet lopen...

Altijd zichtbaar Vaste prijs Vast aantal video’s 
per maand 

partnership altijd een filmmaker 
beschikbaar

 scherpe prijs 

Social media beheer All-in prijs Ontzorgen 15



Goed spul, daar houden we van. 
Door voorop te lopen met de 
nieuwste apparatuur, kunnen we 
een vaste hoge kwaliteit 
garanderen. Dat gaat verder dan 
alleen de camera. Ook met drones, 
stabilizers en speciale timelapse 
camera’s maken we 
gave beelden.

Door te blijven innoveren, wordt er 
steeds meer mogelijk. 

Als echte vak-idioten volgen we de laatste trends, 

de nieuwste apparatuur en technieken.

 Gewoon omdat we niets willen missen. 

Want stilstand is achteruitgang

Passie en techniek

De juiste apparatuur

voorsprong door techniek
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Wie kan dat beter uitleggen dan een aantal van onze trouwe klanten.

TESTIMONIALs
Waarom zijn onze klanten klant bij ons?
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“Wat Jort filmt onderscheid van de 
andere aanbieders, is dat ze heel erg 

to-the-point zijn. Ze voelen precies aan 
wat wij verwachten van een 

bedrijfsfilm.”

Geert van dijk
Managing Director Digilock
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“Ik vind Jort creatief. Hij denkt 
mee vanuit de klant en komt met 

oplossingen in techniek waar 
wij als marketingbureau niet op 

komen.”

Pim Mulder
“De samenwerking is gewoon top. 
Niet op de voorgrond treden, niet 
pochend doen, maar gewoon heel 

puur de shots vinden waar het om 
draait.”

Relatiemanager Stichting Present Directeur Factstory

Ineke Jonker
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