
Prijslijst

Contact   +316 55 82 01 92   blablastudio@stijnvandenberg.nl

Het produceren van een (video)podcast is veelal maatwerk. Elke klant heeft 
andere wensen, waar wij altijd zo goed mogelijk aan willen voldoen. Daarom 
zijn alle prijzen op deze lijst ‘vanaf prijzen’. Aan deze prijzen kunnen dus geen 
rechten worden ontleend en ze dienen te allen tijde geïnterpreteerd te worden 
als indicatie. Alle prijzen zijn Excl. BTW. We helpen je graag met het opstellen 
van een gepaste offerte voor de productie van jouw eigen (video)podcast!

Video 
podcasts

Extra 
opties

Audio 
podcasts



Tarieven

Video podcast          849
•  Opname vanuit 1 camerastandpunt
•  Huur van studio & apparatuur (1.5 uur)
•  Ondersteuning van studio operator
•  Professionele edit audio- & videobestand
•  Oplevering binnen 5 werkdagen

Audio podcast          499
•  Huur van studio & apparatuur (1.5 uur)
•  Ondersteuning van studio operator
•  Professionele edit audiobestand
•  Oplevering binnen 3 werkdagen

Spoedlevering          + 15%
•  Levering van jouw audio podcast binnen 24 uur
•  Levering van jouw video podcast binnen 2 werkdagen



Extra opties

Social media campagne     275
organische feed post         
•  Prijs geldt per post
•  Incl. visual in jouw huisstijl
•  Incl. begeleidende tekst voor 3 kanalen
  (Facebook, Instagram & LinkedIn)
•  Incl. advies op planning & hoe in te zetten
•  Excl. post plaatsen & post beheer (reageren)

Social media campagne     545
paid feed post        
•  Prijs geldt per advertentie
•  Incl. visual in jouw huisstijl
•  Incl. advertentie voor 3 kanalen
 (Facebook, Instagram & LinkedIn)
•  Incl. instellen advertentie & doelgroep bepalen
•  Incl. monitoren campagne
•  Incl. 1x tussentijdse analyse resultaten
•  Incl. 1x analyse eindresultaat
•  Excl. advertentiekosten & beheer advertentie (reageren)

Landingspagina         p.o.a 
•  We ontwikkelen een landingspagina voor jouw website
 - Verwijs jouw luisteraars door naar meer 
  afleveringen  en informatie op jouw website

Podcast logo ontwerp      195 
•  We ontwerpen een uniek logo voor jouw eigen podcast
 - Jouw logo wordt zichtbaar op de kanalen waar jouw 
  podcast te beluisteren is
•  Incl. 1 revisieronde

Jingle               150
•  We optimaliseren een catchy jingle voor jouw podcast

Voice-over            150   

 Maak je jingle nog persoonlijker met een voice-over



Creatief advies          150 
•  Prijs geldt per creatief adviesgesprek van 60 minuten
•  We bedenken samen hoe jij bijvoorbeeld:
 - Interactie kunt creëren met jouw luisteraars
 - Jouw podcasten kan introduceren (en afronden)
 - Samenwerkingen kunt aangaan met anderen
 -  Het best jouw tafelgasten kunt interviewen 

Podcast op locatie        p.o.a
•  We nemen onze apparatuur mee en komen jouw
 podcast op locatie opnemen!
•  We houden rekening met deze bijkomende kosten:
 - 0,25 cent per kilometer
 - 37,50 per 30 minuten reistijd
 - Parkeerkosten op locatie
•  Offerte op aanvraag

Bla Bla Studio is onderdeel van Standje Stijn.


