
    Uw videofilm(s) op DeeVeeDee  of UsBee

Geachte heer, geachte mevrouw, 04.11.2016

U heeft dringend behoefte aan een kleine of grotere oplage DVD’s of USB-sleutels van uw bestaande video-
presentatie(s) ?  Dan vindt u hier all-in-oplossingen in functie van uw noden en wensen.

‘DeeVeeDee’ en ‘UsBee’ zijn all-in-producten: duplicatie, layout en bedrukken van
DVD/Cover/Box of USB-sleutel, … Kortom, het wordt u kant-en-klaar aangeleverd!

We verzorgen ook de DVD-authoring, namelijk het voorbereiden van een menu-bestuurde presentatie voor diver-
se films, ‘chapters’ of taalversies. De menu-layout kan eenvoudig of dynamisch zijn (video, geluid, geanimeerd,…).
Ook een automatisch in lus spelende versie voor showroom of beurs is een veelgevraagde optie.

Indien u nog geen presentatievideo heeft of als uw bestaand materiaal aan een update of vertaling toe is, mag u
een prijsgunstig voorstel verwachten.

Natuurlijk kan u zo’n presentatie eveneens op uw website gebruiken. Ook specifieke webvideos zoals een
persoonlijke voorstelling van uw product of dienst, behoren tot de vandaag veel gevraagde webopties.

Indien UsBee uw voorkeur geniet kan u alle fileformaten combineren, bvb. video en pdf-documentatie. UsBee
leent zich ook goed voor HD-video ! Tevens kan u kiezen uit een ruim aanbod uitvoeringen van USB-sleutels.

Wenst u ook ondersteuning bij uw presentaties tijdens beurzen, evenementen, congressen… dan kan u beroep
doen op onze professionele ‘BeaMeUp@events’ diensten. Neem een kijkje op www.beameupatevents.be.

Content-inspiratie vind u wellicht tijdens een bezoekje op onze website www.bedrijfsvideofilm.be (onmiddellijke
weergave demofilm).

Voor bijkomende informatie of om specifieke wensen voor te leggen kan u best contact opnemen (0486 427 226 of
ro@beameupatevents.be). Dan helpen we u graag vooruit.

Een voorbeeld van een DVD-box-cover (links) en van een dubbelzijdige USB-card bedrukking (rechts)

(Andere voorbeelden, o.a. met volledige DVD-bedrukking, op volgende pagina)

Met hartelijke groet,
Ro de Lanoeye

A BELGIAN AFFAIR Video & Multimedia bvba
Schuurkouter 76, B-9200-Baasrode (Dendermonde)
Contact: info@abelgianaffairvideo.be, ro@beameupatevents.be
Demo: www.bedrijfsvideofilm.be - www.abelgianaffairvideo.be
Gsm 0486 427 226  -  Tel. 052 55 40 85
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