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Belgian Corporate Video Festival van AP Hogeschool zet bedrijfsfilm in de kijker

Mensen bekijken liever video
dan een tekst te moeten lezen
De AP Hogeschool organiseert dit ondernemingen het nut van een
jaar alweer voor de twintigste bedrijfsvideo inzien vorig jaar
keer het Belgian Corporate Video namen er 244 organisaties deel
Festival BCVF Het project dat aan het BCVF gaande van KBC tot
wordt georganiseerd door laatste SOS Kinderdorpen
jaarsstudenten met ondersteu Voor deze jubileumeditie kun
ning van onder meer Kanaal Z wil nen bedrijven nog tot 15 maart
zo de bedrijfsvideo in de schijn een of meerdere video s insturen

Alle inzendingen zijn welkomwerpers zetten
De beste films worden op 6 juni

Maar wat is dat eigenlijk zo n tijdens het Festival in Kinepolis
corporate video Je moet het al Brussel voor een groot publiek
vast niet zien als een reclamespot vertoond Er zullen onder meer

voor een bedrijf vertelt studente bedrijfsleiders productiehuizen
en woordvoerdster van BCVF marketeers en communicatiespe
Hanne Wuyts Ze kunnen ver cialisten in de zaal zitten
schillende functies binnen de on In Kinepolis worden ook de prij
derneming zelf hebben Denk zen uitgedeeld in het totaal valt
maar aan het motiveren van de er in elf verschillende categorieën
werknemers of als hulpmiddel tij een award te winnen en daar

dens specifieke opleidingen naast worden er nog vijf special
r rWTMinrniiiiiMiiFimiiT nDaarnaast zijn er ook bedrijfs awards voor onder meer de beste

films die de klant uitleggen hoe animatiefilm uitgereikt Dat zijnOpname van een bedrijfsfilm in Aartselaar fotoiefwuckmans
hij met een product moet om echte beeldjes en binnen het be
gaan een demonstratie zeg maar Audiovisuele communicatie is te meest efficiënte manier over drijfsleven behoorlijk prestigi
Je kan er kortom alle kanten mee genwoordig een onmisbaar as Mensen kijken tenslotte liever eus

pect binnen een bedrijfsstrategie naar een video dan dat ze eenuit MISCHA BLUDTS

De meerwaarde kan volgens want met bewegende beelden tekst lezen O www belgiancorporatevideofesti
Hanne niet worden onderschat breng je een boodschap op de Het is duidelijk dat steeds meer val be
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