
 
 

Wat is het? 
‘Machinedocumentatie' is een in opdracht van u door 
Eisma Content Marketing gemaakte documentatie die 
bestaat uit meerdere eigentijdse onderdelen, zoals 
een video, foto's, een artikel en een nieuwsbericht. Al 
deze uitingen kunnen door u worden ingezet op uw 
eigen communicatiekanalen, zoals uw site en in uw 
social media, maar worden ook door Glas in Beeld ter 
promotie ingezet.  
 
 

 
Hoe werkt het?  
Stel u heeft een machine afgeleverd bij een 
glasbedrijf in Nederland. Of u heeft een revisie 
gedaan van een machinepark of regulier onderhoud 
gepleegd. Of u heeft gewoon een mooie lange relatie 
met een tevreden klant. Allemaal aanleidingen om te 
laten zien waarom en op wat voor een manier er met 
uw machine(s) wordt gewerkt. Een betere referentie 
kunt u zich niet wensen wanneer uw relatie vertelt 
waarom hij /zij voor deze specifieke machine heeft 
gekozen, wat hierin de afwegingen zijn geweest of 
waarom het zo prettig samenwerken is met uw 
bedrijf. Dit wilt u natuurlijk laten zien aan uw overige 
klanten en prospects. Maar hoe?  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Machinedocumentatie Glas in Beeld 

Nieuwe mogelijkheden 
Sinds dit jaar is het mogelijk om door Glas in Beeld een 'Machinedocumentatie' te laten 
produceren. Onze redactie gaat aan de slag met een door u geselecteerde klant en maakt 
daarvan een reportage in de vorm van een video, artikel en nieuwsbericht. Uiteraard wordt dit 
alles ter goedkeuring aan u en uw klant voorgelegd. Vervolgens gebruikt u deze uitingen zelf, 
maar de documentatie zal ook online en in print worden doorgeplaatst in Glas in Beeld.  



 
 

Deze machinedocumentatie bestaat uit: 
 

Projectvideo 
• Een video van ca. 1 ½ minuut 
• Voice-over 
• Rechtenvrije muziek 
  
Projectfoto’s 
• 10 foto’s 
• Productie door een professionele fotograaf 
• Op locatie van het project 
  
Inhoudelijk artikel t.b.v. website geschreven door een redacteur die op de locatie aanwezig is 
• Ongeveer 750 woorden (te zien als een 2/1 pagina) 
• Productie van het artikel door een redacteur 
• Op locatie bij uw klant 
  
Een nieuwsbericht 
• Ongeveer 300 woorden 
• Productie door een redacteur 
  
Naast de productie van deze documentatie die u voor eigen gebruik kunt inzetten (website, 
nieuwsbrief etc.) zullen we de documentatie ook in het magazine, op de website en in de  
e-mail nieuwsbrief van Glas in Beeld plaatsen, inclusief link naar de video. 
  
Bovenstaand bieden we aan voor een bedrag van: 
•  Machinedocumentatie compleet € 4.450,- 
•  Machinedocumentatie zonder video € 3.450,- 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Joyce Janssen  
Tel. 0882 - 944 932  
E-mail  j.janssen@eisma.nl 


