Housecast de interactieve etalage
Housecast is de nieuwe interactieve manier van presenteren. De Housecast module wordt aangesloten op een TV of
monitor. De etalageposten of etalagefoto´s worden voorzien van QR-Codes
waarmee de interactie met het publiek
tot stand gebracht wordt. Zodra de kijker
op de QR-Code scant met zijn smartphone verschijnt direct een presentatie van

de woning in kwestie op het scherm.
Dit gebeurt in een schitterende Full HD
kwaliteit in een beveiligde omgeving. Als
makelaar heeft u zelf al een aantal schitterende foto's van de woningen beschikbaar. Dit heeft ons doen besluiten om
een nieuwe oplossing te ontwikkelen die
gebruik maakt van de nieuwe interactieve mogelijkheden die tegenwoordig mo-

gelijk zijn. Deze foto's gebruikt u nu voor
de brochure en voor plaatsing op funda
maar u kunt er veel meer mee doen.
Een Housecast presentatie bestaat uit
+/- 20 foto's.
Housecast werkt volledig veilig omdat het in
de beveiligde omgeving van uw netwerk wordt
opgenomen.

Presentaties voor uw website
Als u geen mogelijkheid heeft om een
interactieve etalage in te richten is het
toch mogelijk losse presentaties te
bestellen. De presentaties van JaMWeb
zijn opgemaakt in uw huisstijl en uw
identiteit en corporate uitstraling staan
voorop. De presentaties zijn altijd in HD
1920 x 1080 pixels of hoger. JaMWeb
maakt gebruik van door u aangeleverde
foto's en/of video. Bijna al onze presentaties worden op YouTube geplaatst.

Naast YouTube heeft u de mogelijkheid
via een conversie, de presentatie op
funda te zetten. YouTube staat tegenwoordig aan de basis voor vele marketingacties. De manier om naar films, TV
en video te kijken zien we langzaam maar
zeker verschuiven richting media apparaten zoals Chromecast en Apple Airplay.
Deze apparaten veranderen een normale
TV in een Smart TV en worden ze worden
aangestuurd door de Smart Phone.

Voor meer informatie,

Jan Willemszstraat 15
1624 CH Hoorn
0229 213420
www.jamwebpro.nl

www.housecast.nl

YouTube en veel omroepen bieden tegenwoordig Chromecast ondersteuning.
Ook zijn YouTube filmpjes makkelijk
deelbaar op uw eigen website en social
media pagina, bovendien is ieder huis
waarvan u een video presentatie op
YouTube zet vaak zichtbaar op de eerste
pagina van Google´s zoekresultaten.

Prijslijst
Housecast® de interactieve etalage
aantal

1
12
1

omschrijving

Housecast module voor een interactieve etalage (Alleen module zonder TV)
Software abonnement per maand / Jaar inclusief Webhosting
Housecast presentatie per object inclusief QR Code

bedrag

€ 225,00
€ 15,00
€ 30,00

€ 225,00
€ 150,00
€ 30,00

Dit product bestaat uit een etalagepresentatie van
maximaal 20 door u aangeleverde foto's

€ 10,00

Extra Housecast Presentatie voor funda, levering via Filetransfer

Presentaties voor uw website
€ 50,00

Uitgebreide woningpresentatie voor gebruik in kantoor/YouTube/brochure
Dit product bestaat uit maximaal 40 foto´s waarvan 1 x 360° foto aan te leveren in originele resolutie
De presentatie van 3 a 4 minuten kan door de aspirant koper via Chromecast of YouTube
worden bekeken in HD. Foto's worden door u aangeleverd via filetransfer

€ 10,00
€ 40,00

extra 360° foto
Introductievideo voorafgaand aan de presentatie
Dit product bestaat uit een korte, door u zelf ingesproken video-introductie
waarbij JaMWeb uw introductie monteert uit uw ingezonden materiaal
heeft u zelf de mogelijkheid om de video te monteren dan kost de intro € 10,00

€ 15,00
€ 25,00
€ 10,00

conversie naar funda formaat van een Housecast presentatie
conversie naar funda formaat van een uitgebreide presentatie
Fotobewerkingen per foto
Dit product bestaat uit fotobewerkingen die een sombere foto
voorziet van een wolkenlucht en een zonnige uitstraling

€ 25,00

Inrichten en aanmaken YouTube kanaalpagina (bij uitgebreide presentaties)

rekenvoorbeeld voor een complete Housecast® opstelling
1
1

Housecast module voor een interactieve etalage (Alleen module zonder TV)
Software abonnement per Jaar inclusief Webhosting

50

Housecast presentatie per object inclusief QR Code

€ 225,00
€ 150,00
€ 30,00 € 1.500,00

Het exacte aantal presentaties hangt af van het aantal etalagekaarten die u heeft geplaatst
Heeft u meerdere etalages dan heeft u behalve een extra Housecast module een extra QR code nodig

1

Aanmaken intro en einde pagina bij eerste opdracht

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW

gratis

