
Hartelijk dank voor je interesse in Just Video 
Wat goed dat je samen met mij wilt kijken hoe de video’s voor jouw bedrijf van waarde kunnen zijn. 
Voordat we gezellig koffie gaan drinken wil ik je vragen onderstaand formulier in te vullen.  
Het invullen van dit formulier én het gesprek verplicht je tot niets, het is géén salesgesprek. Ik wil wel 
zuinig zijn om jouw en mijn tijd en je antwoorden helpen me je bedrijf beter te leren kennen, zodat 
ons gesprek effectief en waardevol zou zijn. 

Ik kijk er naar uit! 

 

Je contact gegevens 

• Voornaam en achternaam 
• E-mailadres (ons systeem accepteert geen info@...adressen) 
• Telefoonnummer rechtstreeks 
• Website URL 
• Eventueel: LinkedIn, Facebookpagina en/ of Instagram 

 

Over je bedrijf 

• Vertel me over je bedrijf - wat doe je, wie help je, wat vind je de mooiste van? 
• Waarom zouden klanten voor jou kiezen in plaats van voor je concurrenten? Wat doe je 

anders, waarmee val je op? Wees specifiek. 
• Wat zijn de doelen van je bedrijf? Bijv. een aantal nieuwe klanten per maand, een nieuwe 

omzet doel o.i.d. 
• Met welk product realiseer je op dit moment je omzet? Van welke product wil je meer 

verkopen? 
• Wie is je ideale klant? Met wie zou je liefst meer zaken gaan doen? 
• Wat zijn de meest voorkomende vragen die je klanten stellen, hun angsten of bezwaren?  

 

Jouw marketing 

• Welke soort marketing gebruik je voor je bedrijf? Welke is het meest / het minst effectief? 
o SEO 
o Google Adwords, Facebook Ads 
o E-mail marketing 
o Sociale media 
o Offline Print media, radio, TV 
o Geen 

• Hoe veel kennis en/ of ervaring met de video marketing heeft je bedrijf? 
o Geen 
o Een beetje 
o Veel 

• Heb je eerder een videoproductie voor je bedrijf laten doen? Als ja, wat was je investering? 
o Minder dan €1000 

Contact  
VRAGENFORMULIER 



o €1000 - €2500 
o €2500 - €5000 
o Meer dan €5000 
o We hebben nog nooit met de professioneel video marketing bedrijf gewerkt. 

 

Je verwachtingen 

• Wat is je grootste bottleneck/ uitdaging als het over de video gaat? 
• Wat zoek jij in een video marketeer? Wat zijn jouw specifieke vragen aan mij om een besluit 

over samenwerking te kunnen nemen? 
• Je gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Lees hier alles over in onze Privacy Verklaring. 

 

Mail ingevulde Vragenformulier naar info@justvideo.nl o.v.v. ‘vragenformulier’. Binnen twee 
werkdagen neem ik contact met je op om afspraak in te plannen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jeanette Borger 
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