Persbericht

Ondernemer verdient 36.000 euro met 2 smartphone video’s
Amsterdam, 13 april 2017 – Een Vlaamse ondernemer heeft 36.000 euro omzet verdiend met het
maken en verspreiden van slechts 2 smartphone video’s. Dat je als ondernemer al geld kunt verdienen
met de videocamera die je altijd op zak hebt – je smartphone – bewijst dit succesverhaal. Business
coach en videomarketing specialist Noortje Janmaat legt in haar onlangs verschenen boek ‘Experttips
over verdienen met video’ uit wat ervoor nodig is om als ondernemer meer te verdienen met video’s.
In het boek legt ze ook uit hoe zij haar Vlaamse klant heeft begeleid bij de professionele
videolancering die 6 nieuwe klanten opleverde.

	
  

Video is een mega trend
Uit recente cijfers blijkt dat in 2018 meer dan 79% van al het internetverkeer zal bestaan uit video’s.
Inmiddels wordt het merendeel van de video’s bekeken op een smartphone: 56% van alle
videoweergaven komt van een mobiel device. Facebook’s CEO Mark Zuckerberg stelde onlangs dat
‘video een mega trend is’. Het sociale netwerk heeft een video first policy en geeft voorrang aan (live)
video’s die direct in het netwerk worden geüpload. Het organische bereik van een video is meer dan 2
keer zo groot als een foto of een bericht.

Gemiste kansen
Noortje Janmaat: “Het is een must om als ondernemer op de 3 grootste websites wereldwijd actief te
zijn: zowel op Google, YouTube als Facebook. Toch zie ik dat veel zelfstandig ondernemers, maar ook
het midden- en kleinbedrijf, enorme kansen laten liggen als het om online marketing en verkoop gaat.
Ze laten zich tegenhouden door het idee dat je alleen een dure videocamera nodig hebt om ‘mooie
video’s’ te maken. Maar mooi is niet waar je als ondernemer naar zou moeten streven. Wél dat je
video’s goede resultaten opleveren: nieuwe klanten en meer omzet, zodat je je bedrijf kunt laten
groeien.”

Boek over video
In het boek legt de videomarketing specialist uit hoe je als ondernemer meer verdient met de WINSTmethode voor het maken van video’s. Er staan 50 tips in met praktijkvoorbeelden, verhalen van
Nederlandse en Vlaamse klanten, maar ook interviews met nieuwslezer Jan de Hoop en
bestsellerauteur Jos Burgers.”
EINDE PERSBERICHT
Copyright © 2017 Verdienen met VIDEO – Noortje Janmaat
www.verdienenmetvideo.nl – noortje@verdienenmetvideo.nl – 06 - 15 08 68 86

1

Tekst Achterflap
Veel ondernemers vinden het lastig om zichzelf te onderscheiden op internet. Ze hebben te weinig
klanten en een chronisch gebrek aan tijd. In deze nieuwe tijd is er 1 middel dat het verschil kan
maken: video.
In dit boek laat Noortje Janmaat aan de hand van 50 prikkelende en praktische tips zien hoe je meer
verdient met de WINST-methode voor het maken van video’s. Geen lange theorieën, dus je kunt
direct aan de slag met het maken van jouw eigen smartphone video’s. In dit boek leer je:

ü

Waarom het slim is om te doen wat niemand anders je kan nadoen (het werkt als een
magneet).

ü

Hoe je ervoor zorgt dat je in zo min mogelijk tijd professionele video’s maakt die goed genoeg
zijn ( je bent tenslotte ondernemer, geen filmmaker).

ü

Wat je kunt doen om iemand als vanzelf naar jouw video’s te laten kijken.

Kortom, een ‘must have’ voor iedereen die wil verdienen aan video.

Over de auteur
Noortje Janmaat (1983) is gecertificeerd business coach en videomarketing specialist. Zij leert
zelfstandig ondernemers uit Nederland en België hoe ze meer klanten krijgen en meer gaan verdienen
met hun smartphone video’s. Het is haar missie om alle zelfstandig ondernemers in Nederland en
België zover te krijgen om zelf video’s met hun smartphone te gaan maken, meer klanten te krijgen
en meer te gaan verdienen.
Experttips over Verdienen met video | Noortje Janmaat | ISBN 978-94-92383-59-4
Aantal pagina’s: 167 | Paperback: € 17,50

* Noot voor redactie
Voor meer informatie, onderzoeksrapporten, recensie-exemplaren, interviewaanvragen en additioneel
beeldmateriaal, kun je contact opnemen met Noortje Janmaat via noortje@verdienenmetvideo.nl of
telefonisch via nummer 06 - 15 08 68 86. Beeldmateriaal van het boek en portretfoto’s van Noortje
Janmaat, vind je hier: http://videosucces.nl/perspagina/
Video-interview Noortje Janmaat: https://www.youtube.com/watch?v=egp7fuvg7iU
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