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Succesvol Video Gebruiken 

Bedankt voor uw aankoop bij E-See Video.  

Bedrijfsvideo is dé manier om uw bedrijf op een authentieke, aantrekkelijke en 

geloofwaardige manier zichtbaar te maken. 

U ontvangt dit E-Book als dank voor de recensie die u over ons hebt geschreven. Hiermee 

maakt u ons bedrijf weer meer zichtbaar en daar zijn we u dankbaar voor. 

Kent u meer zakenvrouwen, ondernemers of organisaties die op een positieve manier onder 

de aandacht willen door middel van online video? Stuurt u hen dan door naar www.e-

seevideo.com. 

Namens E-See Video wens ik u veel succes met het gebruiken van uw nieuwe video! 

Hartelijke groet, 

Laura Elsman 

Uw videoproducent 

 

Copyright E-See Video 2014 
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Basisstappen video inzetten: 

Medium Waar te plaatsen Uw aantekeningen 

www 

Uw website 

- Homepage 

- Over ons 

- Per bedrijfsonderdeel een 

aparte video ter 

verheldering 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 

- Plaats een afbeelding van 

de video in uw nieuwsbrief 

en link deze door naar de 

pagina waar uw video staat 

of embed direct indien 

mogelijk 

 

 

E-mailhandtekening 

- Plaats een afbeelding van 

de video in uw e-

mailhandtekening en link 

deze afbeelding door naar 

de pagina van uw website 

waar de video te vinden is 

o.v.v. "Even kennismaken? 

Klik hier" 

 

 

Blog 

- Hebt u een blog, plaats de 

video bij elke nieuwe blog, 

zodat mensen weten van 

wie de blog komt of plaats 

de video bij uw omschrijving 
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Uw video op social media: 

 

LinkedIn 

- Op uw persoonlijke of 

bedrijfsprofiel (plaats de link 

als een 'presentatie'. Hier 

leest u mijn instructies) 

- Post de link in een update 

- Post de link in een discussie 

of promotie in relevante 

groepen 

- Stuur door naar relaties 

 

 

Facebook 

- Post de video meerdere 

malen op uw timeline 

(bijvoorbeeld eens per 

maand) 

- Maak een YouTube 

tabblad aan, plaats de 

video daar (Hier leest u mijn 

instructies) 

- Upload het bestand onder 

'video's' 

 

 

Twitter 

- Zet de YouTubelink in uw 

profiel  

- Tweet de video meerdere 

malen (maak planning) 

- Markeer de Tweet met de 

video als 'favoriet', uw video 

verschijnt vervolgens links in 

beeld bij 'uw foto's en 

video's' 

 

 

 

 

 

 

http://eseevideo.wordpress.com/tips/tips-verspreiding-video/
http://eseevideo.wordpress.com/tips/tips-verspreiding-video/
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Voor ondernemers: 

 

Online netwerken 

- Staat uw bedrijf op een 

online netwerk zoals BNI, 

Werkspot of een andere 

profielensite? Plaats ook 

daar de videolink 

 

Gooiseondernemers.nl 
Voor en over bedrijven in het Gooi 

Redactionele aandacht 

Heeft uw video 

nieuwswaarde en heeft het 

binding met regio het Gooi? 

Wij melden u graag aan bij 

Gooise Ondernemers. Neem 

contact op via info@e-

seevideo.com 

 

 

 

 

Voor zakenvrouwen: 

 

Zakenvrouwen TV (met een bereik van 6000 

bezoekers) is een online video-platform voor 

en door zakenvrouwen. Ook uw video kan 

hierop komen te staan.  

Neem contact op voor meer 

informatie via info@e-

seevideo.com  

 

 

 

 

 

 

Gooische Vrienden 

Lifestyle platform voor 

mooie, stijlvolle producten 

en diensten. 

Prijs op aanvraag. 

Voor info en tarieven, neem 

contact op via info@e-

seevideo.com 
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Meer weten? 

Wilt u dat wij u helpen met het implementeren van uw video?  

Boek dan een videoconsult met Laura Elsman. 

 

In 1,5-2 uur helpt ze u om uw video zo zichtbaar mogelijk te maken. 

Kosten videoconsult: 99 euro (locatie Laren) 

Aanmelden via info@e-seevideo.com 

Of bel 06-20230171 / 035-5387977 

Thank you & see you online! 

file:///F:/e-see%20video/Training%20video%20inzetten/info@e-seevideo.com

