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The Entertainment Factory heeft een aantal oplossingen bedacht voor nu, maar zeker 

ook voor later. Slímme oplossingen! Die elkaar vooral in een mix enorm zullen 

versterken. 

 

Want is een greenscreen studio uniek? Of een op locatie ingerichte webinar studio? 

Een podcast studio dan? Of een radiostudio waarmee je allerlei activaties kan doen? 

Nee… Geen van deze oplossingen is op zichzelf staand uniek. Natuurlijk niet. 

 

Maar wat wél uniek is, is dat wij van The Entertainment Factory deze onderdelen (én 

meer) onder één dak hebben. En dat in het centrum van Nederland. 

 

TEF heeft een divers pakket aan concepten bedacht. We presenteren een 6-tal reeds 

volledig uitgewerkte oplossingen. Ready to go!  

 

 

GREENSCREEN STUDIO 

We hebben hier in IJsselstein onze eigen greenscreen studio ingericht met tal van 

mogelijkheden. Al voor iets meer dan € 500,00 heb je een eigen videoproductie met 

logo, naam en achtergrond. Maar zelfs een volledig gepersonaliseerde studio en het 

integreren van diverse bedrijfseigen content zoals foto’s en video’s behoort tot de 

mogelijkheden. 

 

WEBINAR BIJ TEF 

Al jaren verzorgen wij nationale en internationale seminars van klein tot heel groot. 

Maar die seminars zoals wij die gewend zijn kunnen we voorlopig wel even vergeten. 

Daarom hebben wij hier in centraal Nederland een studio ingericht met alle apparatuur 

die nodig is om een professioneel en interactief webinar te verzorgen. We nemen alle 

techniek en ondersteuning voor onze rekening, zodat jij je volledig op de inhoud kunt 

focussen om zo effectief jouw publiek te bereiken. 

Wij maken van jouw seminar een volledig verzorgd webinar! 

 

PODCAST 

Je kunt bij ons in een relaxte en compacte studio je eigen podcast opnemen. Hiermee 

speel je moeiteloos in op een snelgroeiende trend. Onze moderne studio is voorzien van 

alle gemakken en we kunnen indien gewenst ook met beeld opnemen voor het delen op 

de verschillende social mediakanalen.  

 

RADIO STUDIO 

TEF beschikt over een complete en mobiele radiostudio, waar je allerlei activaties kan 

doen. Maak hiervan bijvoorbeeld tijdelijk je eigen radiostation of vier met collega’s en/of 

klanten je eigen vrijdagmiddagborrel via een livestream. Playlists, verzoekplaatjes via 

app of hashtag. Maak het zo interactief als je maar wil. Ons team staat klaar. U vraagt, 

wij draaien. De mogelijkheden zijn eindeloos. Net als het plezier. 
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SEMINAR & B2B EVENTS 

Zeker! We moeten er nog een paar maanden op wachten, maar wij zijn al druk bezig de 

events na deze periode. Een veilig en corona proof seminar is dan ook nu al gewoon te 

regelen via ons. Stil zitten is geen optie. We hebben door heel Nederland locaties 

geselecteerd waar vanaf 1 juli gewoon weer een seminar gegeven kan worden voor tot 

wel 100 personen. 

 

VIDEO & ANIMATIE 

Een van de populairste content vormen in deze tijd is bewegend beeld: video & animatie. 

Online content en met name film is tegenwoordig dé manier om jouw publiek te 

bereiken. Onze professionele crew kan jouw videoproductie kosteneffectief filmen en 

monteren. Voor instaptarieven van nog geen € 500,00! 

 

Zoals gezegd is alles al volledig operationeel. Ready to go! Dus… Ready To Go?  

Kortom, TEF denkt in oplossingen en deze willen we graag met je delen. 

 

Ik heb jouw persoonlijk verteld “Wie is TEF” de “TEF Six Solutions”  voor nu en later en 

ook de 2-tal aanbiedingen besproken. 

Mocht dit ondanks deze mail met informatie niet genoeg zijn voor je andere collega’s dan 

nodig ik hun ook graag uit in IJsselstein om een kop koffie te drinken om hen persoonlijk 

in 30 minuten een TEF Experience te geven  

 

 

Wie we zijn? Wij zijn The Entertainment Factory! 

 

 


