menu
stel jouw sprout pakket samen
newborn film................................................................................................................................................................................................1049,Een newborn film van 50 seconden waarin alle geboorte elementen terugkomen. Vrije keuze uit kleur, lettertype
en muziek.

instagram VERSIE...................................................................................................................................................................................149,Wil je de geboorte van je spruit graag delen via Instagram middels een mooie korte film? We maken een
Instagram versie van de bestaande newborn film die 15 seconden duurt.

sprout mailing........................................................................................................................................................................................... 49,De newborn film op een bijzondere manier versturen? Wij maken graag een gepersonaliseerde mail in stijl
met de film.

professionele foto’s.....................................................................................................................................................................35,-
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We maken mooie foto’s tijdens de filmshoot. Deze zijn ook achteraf per stuk te bestellen.

fAMILIE DOCUMeNTAIRE (AANRADER!) ......................................................................................................................................450,Een familie documentaire is een kostbaar document voor later. We blijven een half uur langer om jullie te
interviewen en extra shots te filmen. In het gesprek vragen we jullie onder andere naar de toekomst van de kleine
spruit.

drone beelden

............................................................................................................................................................................................750,-

Het is mogelijk om door ons drone beelden te laten maken voor in de film. Bijvoorbeeld van jullie huis en van
de omgeving.

ontwerp geboortekaartje.......................................................................................................................................149,We begrijpen dat je graag een tastbaar aandenken zou willen hebben, of additioneel op de film een kaartje wilt
sturen naar de opa’s,oma’s en tantes. We maken graag een ontwerp, helemaal in de stijl van de film.

Sprout website...........................................................................................................................................................................................P.O.A.
Een eigen website voor jullie spruit, waar de newborn film te zien is, foto’s, een persoonlijke boodschap etc. Heel
origineel om een mooi opgemaakte website te versturen naar familie en vrienden.

ZAkelijke edit..............................................................................................................................................................................................149,Willen jullie de babyfilm graag met kennissen of collega’s delen? We begrijpen dat het fijn is om een wat meer
zakelijke versie te versturen van de babyfilm.

langere film.....................................................................................................................................................................................................55,Onze newborn film duurt 50 seconden. Zouden jullie graag een langere versie willen? Dat is mogelijk.
Bij te bestellen per seconde.

2018. Prijzen zijn inclusief BTW. Reiskosten worden ten allen tijde doorberekend aan de klant, deze kosten staan
los van de pakketkosten. De kosten zijn 55 cent per km vanaf Amsterdam inclusief btw en eventuele parkeerkosten.
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