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Al uw waardevolle audio- en/
of videobanden professioneel
overgezet naar een CD, DVD,
USB-drive of USB-stick.

Wacht niet totdat het te laat is
en al uw dierbare herinneringen
verloren zijn gegaan.
Videoservice Proostdij
Steven van Rumelaerstraat 49
3641 CK Mijdrecht
0297 - 28 33 49

proostdij.com
facebook.com/proostdij
info@proostdij.com

Digitaliseer ze nu !

HOE DIGITALISEREN WIJ ?

Wacht niet tot het te
laat is en al uw dierbare
herinneringen verloren
zijn gegaan. Digitaliseer nu!

Speciaal voor bedrijven

U kunt zelf monteren
Wij maken een 1:1 kopie van uw banden
naar een USB-drive of USB-stick. Dit is
goedkoop maar wel professioneel, alleen
niet geschikt voor het rechtstreeks afspelen
op uw TV of computer.

Promo’s
Wij produceren al jaren “Low
Budget” promo’s voor bedrijven.
Hoofdzakelijk voor de wat
kleinere bedrijven voor plaatsing
op hun website of op YouTube.

Wij doen de benodigde bewerkingen
Wij starten met het maken van een overzicht van uw videobanden (vrijblijvend en
gratis) en zetten na overleg uw banden
over op een DVD, USB-drive of USB-stick.

Instructie video’s
Onmisbaar bij het geven van
een goede training aan uw
medewerkers. U geeft aan wat de
bedoeling is en wij doen de rest.

Welke Systemen ?
Er zijn veel verschillende videoformaten
en systemen. Wij kunnen (bijna) al deze
systemen voor u digitaliseren en de
meeste zonder de gebruikelijke meerprijs.
Ook voor het Amerikaanse NTSC-systeem
betaald u het basistarief.

Time lapse video’s
Waarschijnlijk bent u dit soort
video’s wel eens tegen gekomen.
Wij hebben speciale apparatuur
om vanuit 4 standpunten in
“Full-HD” time lapse video’s te
produceren. Ieder tijdsbestek
is mogelijk, van enkel uren tot
maanden.

Discretie
Op internet vindt u maar weinig
voorbeelden van ons werk. Dit
heeft alles te maken met discretie.
Publiceren mogen wij maar weinig
tot niets, maar de projecten zonder
geheimhoudingsverplichting
kunnen wij indien gewenst samen
met u doornemen.
(Wij verzorgen geen particuliere
videoproducties.)

Meer informatie nodig?
Kijk op onze website
proostdij.com.
U kunt ook altijd even bellen
of langskomen voor advies.

