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INTRODUCTIE
DOCSFAIR, onze onderwerpen zijn gebaseerd op menselijke verhalen!
Een kijk op de wereld door de ogen van onze medemens.

DOCSFAIR is de stem van de mensen!

Mooie, integere en human documentaires die kijkers meeslepen in het verhaal. Documentaires die kijkers
inspireren, motiveren en uitlokken om in discussie te gaan.

DOCSFAIR is het platform dat individuen en organisaties een podium geeft om hun unieke verhaal te delen met
de kijker. Wij geloven in de kracht van positieve en oplossingsgerichte verhalen. Documentaires brengen
mensen in beweging.

Door positief nieuws te maken onderscheid DOCSFAIR zich van de massamedia. DOCSFAIR is niet uit op sensatie
maar wil een eerlijk en objectief beeld geven van het onderwerp.

Iedereen heeft een stem, DOCSFAIR laat deze horen!
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D O C U M E N TA I R E M A R K E T I N G

DOEL:

Een documentaire is in de eerste plaats informatie over een onderwerp, realistisch, feitelijk en creatief
weergegeven. Documentaires hebben niet het uiteindelijke doel om te verkopen of te promoten. De
documentairemaker voert een diepgaande en serieuze discussie met de kijker over een onderwerp dat
belangrijk is voor de klant. Een fragment van de werkelijkheid weergeven zodat het onderwerp begrepen
wordt en de kijker een visie gegeven wordt. Dit zijn de primaire taken van onze commerciële documentaires.

AANPAK:

Short Doc / Documentaire / Doc Film
Story: Human, objectieve, integere, en eerlijke verhalen
Thema’s: Mens / Politiek / Economie / Gezondheid / Maatschappelijk / Klimaat

BEREIK:

Online: Organisch bereik tussen de 50k en 1.5mil kijkers. Dit is afhankelijk van het onderwerp
Video On demand: Indepen / Amazonprime: (UK / USA Nationaal & Internationaal )
Talen: Meertalig voor Nationaal en Internationaal bereik

IMPACT:

Onze spraakmakende documentaires hebben naast een mega organisch bereik ook een bijkomend positief
effect, zoals een verbeterde imago en reputatie van uw organisatie of bedrijf. Een uitstekende inhoud voor
websites en social media. Het blijkt dat een documentaire een geweldige manier is om jezelf of organisatie
te presenteren. Het kan zelfs een stempel achterlaten op de geschiedenis.
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PROCES FILMPRODUCTIE

PROCES:

- GO/NOGO project: (We bespreken het idee, budget, deadlines)

- Film format: (We ontwikkelen het concept van de film)

- Draaidagen: (Er wordt een planning gemaakt van het aantal draaidagen)

- Filmproductie: (Productieteam gaat van start)

- Voormontage: (Film wordt in RAW gemonteerd)

- Feedback: (Preview van de film. Tijdens deze preview kan er feedback worden gegeven op de documentaire. De regisseur
blijft altijd regie houden op de stijl en inhoud van de film)

- Final productie: (Video/Kleur/Geluidscorrectie)

- Oplevering van Film: (Een digitale versie van de film wordt opgeleverd)
We gaan live met de film.
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SUCCES CASE
CASE:
COVID-19! De hele wereld is in Lock Down. Er heerst paniek in de samenleving. Wat is hier aan de hand?
Na de toespraak van de premier over het zeer besmettelijke "Corona" -virus bundelde Nico Sloot, een
internationale ondernemer, de krachten met wetenschappers, artsen en experts om antwoorden te
vinden op de vragen rond het coronavirus. Hoe gevaarlijk is dit virus? Hoe ziet onze toekomst eruit? Zijn
de huidige maatregelen in verhouding tot het virus? En welke impact heeft dit op onze samenleving?

DOEL:
- Een podium geven aan onderzoekers die niet door de MSM gehoord worden.
- Kritische vragen stellen rondom het Corona virus en het beleid.
- Kijkers motiveren om met elkaar in discussie te gaan.

AANPAK:
- Film: DocFilm
- Story: Een verhaal waarbij Nico Sloot op onderzoek gaat naar de vragen rondom COVID-19
- Duur: 100 minuten
- Thema: Human / Economie

BEREIK:
- Youtube: 1.500.000 kijkers
- Vimeo: 700.000 kijkers
- DOCSFAIR.nl: 1.000.000 kijkers
- Amazonprime: UK / USA

IMPACT FILM:
- Nico Sloot heeft het platform BeInformed kunnen starten met behulp van donaties
- Film staat op Amazon Prime in de USA en UK te verhuur en ter verkoop voor 4-8 dollar
- Er is een grote discussie ontstaan rondom het Covid-19 beleid dat tot heden nog steeds gaande is.

COVID-19 THE SYSTEM
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SUCCES CASE
CASE:
CASE: Scotch Whisky International heeft 5 jaar geleden een unieke whiskycollectie uit Italië gekocht.
Deze collectie is gekocht door Michel Kappen. Een ondernemer met een passie voor whisky en een
rekenkundig vermogen om te zien dat whisky met de jaren meer waard wordt. Michel had het idee om
whisky als beleggingsproduct op de markt te brengen. Met het geld van investeerders heeft hij de
collectie voor 5 miljoen euro kunnen kopen. Deze collectie heeft nu een waarde van 65.000.000 miljoen
euro, met als gevolg de investeerders de collectie willen verkopen.

DOEL:
In beeld komen bij potentiële kopers / beleggers van de whiskycollectie
Mensen inspireren om te gaan beleggen in whisky
Een communicatietool om kopers / beleggers het verhaal te vertellen van het ontstaan van deze unieke
collectie.

AANPAK:
Film: Documentaire
Story: Het ontstaan van de meest unieke whiskycollectie ter wereld
Duur: 60 minuten
Thema: Human / Economie

BEREIK:
Nationale Televisie: 150.000 kijkers (RTL-Z / Business Insider / NPO)
Social media: 800.000 social volgers (JWB Media)
3 Film/-Festivals: 180.000 bezoekers (Nederland / Italië / Japan)

IMPACT FILM:
De Whisky Collectie is voor 65 miljoen euro na aanleiding van de film verkocht!
Een stijgende groei van beleggers in whisky
Internationale bekendheid

THE UNSEEN COLLECTION
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SUCCES CASE
CASE:
De palmolie industrie zou worden geboycot door Europa. Indonesië moest stoppen met het produceren
van palmolie omdat dit niet goed is voor dier en milieu. De media liet alleen de negatieve beelden
rondom deze industrie zien. Het stoppen van de palmolie productie zou een enorme impact hebben op
de Europese economie en voor 45.000.000 boeren. Er moest iets gebeuren.

DOEL:
- In beeld komen bij de NGO’s van Europa.
- Een positief geluid maken rondom de nieuwe ontwikkelingen voor een duurzame Palm Olie productie.
- Inspireren van boeren om via deze nieuwe ontwikkeling Palm Olie te produceren.
- Een communicatietool om de EU te overtuigen om de Palm Olie industrie niet te boycotten, maar te
investeren in een duurzame oplossing.

AANPAK:
Film: Documentaire
Story: De stem van de boeren achter de Palm Olie industrie.
Duur: 60 minuten
Thema: Human / Duurzaam /Economie

MEDIA:
- Internationale Televisie: 15 miljoen kijkers (Indonesië)
- Social media: 2.500.000 social volgers
- 1400 NGO’s online platform
- 3 Film/-Festivals: 65.000 bezoekers (Nederland, Frankrijk, Engeland)
- Online bereik: 15+ Nieuwsartikelen (Bereik onbekend)

IMPACT FILM:
- Boycot van de Palm Olie industrie kreeg geen doorgang
- EU staat open voor gesprekken met Indonesië om te zoeken naar een oplossing
- Documentaire wordt ter educatie gebruikt voor alle productie eilanden van Indonesië
- Vice Minster van Indonesie opent in de PATHE Arena de film

HUMAN IN OIL
THE VOICE OF THE PEOPLE

V E R D I E N S T E N D O C U M E N TA I R E S

PAYWALL:

Heeft DOCSFAIR een documentaire voor u geproduceerd en wilt u
met deze documentaire geld verdienen? Dan kunnen wij dit via
INDEPEN Ondemand kosteloos aanbieden. De opbrengsten van de
documentaire worden 50/50 verdeeld.

DONATIES:

Heeft DOCSFAIR een documentaire voor u geproduceerd en wilt u
met deze documentaire donaties ophalen? Dan kunnen wij dit via
INDEPEN Ondemand kosteloos aanbieden. De opbrengsten van de
documentaire worden 50/50 verdeeld.
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PRODUCTIEPAKKETTEN

SHORT DOC

DOCUMENTAIRE

DOC FILM

Documentaire duur

15 - 30 minuten

45 - 60 minuten

90 + minuten

Camerawerk

Prof Cameraman

Cinema Videographic

Cinema Videographic

2-4k

✗

✓

✓

Drone opnames

✓

✓

✓

Audio (Hi-Res)

TV

Cinema

Cinema

TV (Full screen)

Cinema (16:9)

Cinema (16:9)

Cinematic color grading

✓

✓

✓

Animaties / Effect

✗

✗

✓

Subtitels (Taal naar keuze)

✗

✓

✓

Subtitels (1 extra taal naar keuze)

✗

✗

✓

Trailer Documentaire (1:20 - 2:30 min.)

✗

✓

✓

Teaser Documentaire (30 - 60 sec.)

✓

✗

✓

- Nederland

✓

✓

✓

- Buitenland

✗

In overleg (meerprijs)

In overleg (meerprijs)

€1.100 per film minuut

€1.000 per film minuut

Op aanvraag

Montage

*Opnamelocaties:

Prijzen exclusief btw
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PRIJZEN DOC + MARKETING

DOCUMENTAIRE + MARKETING PAKKETTEN

DOC PREMIUM

DOC MASTER

DOC GOLD

Documentaire

15 minuten

30 minuten

45 minuten

Redactioneel artikelen

1 artikelen

2 artikelen

3 artikelen

1 uitzending

2 uitzending

2 uitzending

1 nieuwsbrieven

2 nieuwsbrieven

3 nieuwsbrieven

SOCIAL Indepen / DOCSFAIR – Twitter / Linkedin / Instagram

✗

✓

✓

IMDB Movie database registratie

✗

✓

✓

Amazon Prime UK – USA (Video Ondemand)

✗

✓

✓

INDEPEN Ondemand (Gratis / Verkoop / Donaties)

✓

✓

✓

SOCIALS Indepen / DOCSFAIR – Twitter / Linkedin / Instagram

✗

✗

✓

Distributie netwerk DOCSFAIR

✗

✗

✓

€ 17.500,-

€ 36.700,-

€ 55.500,-

Videocast Thema - documentaire
Nieuwsbrief 50.000 Leden

Prijzen exclusief btw
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C O N TA C T
ADRES:

MAIL:

TELEFOON:

I N F O R M AT I E
Adriaan Dortsmanplein 3, 1411 RC

Sales Representative

+31 35 888 06 00
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