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Aan de ondernemers van gemeente De Bilt, 

 

Wees loyaal, koop lokaal! 

We zijn er nog, maar soms anders… 

 

In deze bijzondere tijden willen wij als RTV De Bilt een positief steentje bijdrage en 

zendtijd beschikbaar stellen, via uw boodschap op ons televisiekanaal, voor alle 

ondernemers in gemeente De Bilt. Uw boodschap kunt u via een filmpje aan ons 

sturen. Dit filmpje wordt dan regelmatig via onze kanalen uitgezonden. 

 

Hoe werkt het: 

• U maakt een filmpje met uw smartphone van maximaal 30 sec. Een kortere 

boodschap kan natuurlijk ook! Hoe krachtiger, hoe beter de boodschap blijft 

hangen bij de kijker. 

• U vertelt bijvoorbeeld iets over gewijzigde openingstijden, over de mogelijkheid 

om online zaken te doen of u vertelt een andere boodschap aan onze 

inwoners  

• Alle filmpjes dragen positief bij. 

• U kunt uw filmpje uploaden naar onze Tiplijn op www.regiotvdebilt.nl en vult 

uw NAW-gegevens en telefoonnummer in. 

• Onze redactie behoudt altijd het recht om opnamen niet uit te zenden. 

 

 

• Enkele tips. U hoeft zich hier niet per se aan te houden, (wij willen uw 

creativiteit niet belemmeren), maar met deze tips weet u zeker dat u goed 

verstaanbaar en duidelijk in beeld bent  

 

•  U houdt de smartphone horizontaal, en zoomt niet in.  

• Zorg dat de opname niet te donker is. Ga niet voor een raam of lichtbron staan 

maar laat het licht op u schijnen 

• Van de "presentator" is het hoofd en de romp in beeld, meer niet. Hierbij zit het 

hoofd net onder de bovenrand van het beeld. Zo staat u niet te ver weg, heeft 

u goed geluid en bent u duidelijk zichtbaar 

• U kunt iemand links of rechts in beeld zetten en in de andere helft van het beeld 

een mooie achtergrond of uw logo laten zien 

• Check uw filmpje op de verstaanbaarheid en voldoende licht alvorens het op 

te sturen 

 

 

Voor meer informatie: 

Fredie Blankestijn  

fredie@ideefevents.nl 

0618169170 

http://www.regiotvdebilt.nl/
mailto:fredie@ideefevents.nl

