Medieproduktion på Folkemødet
Kontakt information

Make Sense Film har leveret videoproduktion, livestreaming, stillbilleder m.m. til vores
kunder og samarbejdspartnere på
Folkemødet siden 2012.
Fra 2020 er vi blevet udnævnt som officielle
partnere med Folkemødet.

Murad Ahmed
Adm. direktør og tv producent
+45 28237212
ma@makesense.dk

Generelt ifht. produktioner:
- Alle priser er ex. moms.
- Tekster leveres valgfrit som .srt
eller som hardburned.
- Spørg os ifht. mængderabat, særlige
ønsker, teknik.

Jonathan Kragh Andreassen
Produktionschef
+45 27130791
jk@makesense.dk

Resumé fra debatter, hvor vi producerer
journalistiske film med interviews og billeder
fra debatten.
Resuméfilmen indeholder interviews med
op til 3 udvalgte personer, der fremhæver
debattens v æsentligste pointer i en
overskuelig video på 2-4 min.

Optagelse af en debat i fuld længde, men
uden interviews efterfølgende.
Mix-down af lyd fra lydanlæg, således kvaliteten opretholdes. Produceres med 1 Full-HD
kamera i prof. kvalitet.
Aflevering: Indenfor 1 hverdag.

Inklusiv: Dansk introspeak, tekstning på
dansk eller engelsk og 1 samlet korrekturgang.

Aflevering: Indenfor 7 hverdage efter
Folkemødet, eller efter aftale.

8.995 kr.

Add-on:
- speak på andet sprog:
- tekstning på andet sprog end
dansk/engelsk:

2.500 kr.
1.750 kr.

Pris:
Add-on:
- 2-kamera produktion:
- Tekstning på dansk eller
engelsk:
- Introspeak:

4.995 kr.

Pris:

1.995 kr.

Add-on:
- Tekstning på andet sprog end
dansk/engelsk:

3.500 kr.
1.250 kr.

Se eksempel på resuméfilm

Nyhedsbrev

Intranet

15.995 kr.

Sociale
medier

1.750 kr.

Se eksempel på imagefilm

EGNET TIL

EGNET TIL
Hjemmeside

Den ”lækre” afrapporteringsfilm som
dokumentation for engagement på Folkemødet. God til branding og evidens for
deltagelse.
Vi optager imagefilmen efter aftale ved op
til 3 arrangementer i løbet af Folkemødet.
Inklusiv interview med op til to udvalgte
personer.
Inklusiv: Rettighedsclearet musik, lydmix,
colorgrade og tekstning på dansk eller
engelsk.

Aflevering: Éfter få hverdage, eller
ekspreslevering efter aftale.

Pris:

Imagefilm

Optagelse af debat i fuld længde

Resuméfilm

Hjemmeside

Nyhedsbrev

EGNET TIL
Intranet

Hjemmeside

Nyhedsbrev

Intranet

Sociale
medier

Livestreaming

Podcast

Streaming af en debat i fuld længde, men
uden interviews efterfølgende.
Mix-down af lyd, således kvaliteten opretholdes.
Produceres med 1 kamera. Udsendelse sendes ud direkte live på Facebook / Youtube /
eller anden platform samt hjemmeside efter
ønske.
(Ved behov for livestreaming fra flere debatter kan mængderabat opnåes).

Stillbilleder

Baseret på lydoptagelse af hele debatter
redigeres der en redaktionelt bearbejdet
podcast i en varighed af ca. 15 min.

Stillbilleder fra en debat eller event.
Vi afleverer 10 færdigredigerede billeder i
pressebilledkvalitet. Samt 10-15 udvalgte
billeder i høj opløsning.

Den færdige podcast indeholder:
Aflevering: Éfter få hverdage, eller ekspreslevering efter aftale

- Introspeak
- Breakere (Eks. du lyttet til debatten fra xx
debat fra Folkemødet, hvor emnet xx blev
diskuteret).
- Debatten i fuld længde leveres sammen
med podcasten uden beregning, såfremt
det ønskes.
- Aflevering: Indenfor 7 hverdage efter
Folkemødet, eller efter aftale

Pris:

8.995 kr.

Add-on:
- 2 kamera-produktion:

EGNET TIL
Sociale
medier

Pris:

9.495 kr.

Pris:

4.995 kr.

Add-on:
- Pr. ekstra efterbehandlet billede: 295 kr.

2.995 kr.

EGNET TIL
Hjemmeside

Nyhedsbrev

Sociale
medier

EGNET TIL
Hjemmeside

Nyhedsbrev

Intranet

Pressemeddelse

Sociale
medier

