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Waarom?



Ieder bedrijf is vandaag de dag een mediabedrijf. 
En dus kunnen we naast adverteerder ook uitgever zijn. 

Daarnaast gaat de wereld van woord naar beeld. 
En tot slot hebben bedrijven, naast hun klanten, een groeiend aantal belanghebbenden 

waar ze de communicatie mee aan moeten gaan. 

Door middel van echte gesprekken kunnen deze belanghebbenden worden bediend. 
Omdat ze kennis op willen doen, zaken geduid willen zien of geïnspireerd willen worden. 

Dit alles op een relevante manier op de tijd en plaats wanneer het hen uitkomt.



Wat.



7 Ditches TV is een mediabedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in video gesprekken. 
Gesprekken die zich richten op niche doelgroepen met een duidelijke behoefte. 

Met ervaren interviewers die uit echte interesse de gesprekken maken. 

Daarnaast beschikt ze over een eigen distributie oplossing in de vorm van een online video kanaal. 
www.7ditches.tv is het eigen kanaal, dat als white label kan worden aangeboden aan derden. 

Waaruit bestaat dit platform?

http://www.7ditches.tv


Homepage 7 Ditches TV. Volledig responsive.



Eenvoudige mogelijkheid om livestream op homepage te tonen.



Recente video’s, << en >> bladerbaar.



Social.



Uitgebreide zoekfunctionaliteit, tot op gesproken woord dankzij spraakherkenning.



Zoeken op b.v. ‘media’ laat alle video’s zien waarin het woord media wordt uitgesproken.



Klikken op een van de tijdcodes leidt naar het moment waarop het woord wordt uitgesproken.



7 Ditches TV maakt video’s in serie als programma’s.



Video’s kunnen ook worden gepresenteerd in playlists.



Uitgebreide detailpagina per video.



Mogelijkheid tot delen en downloaden video, en toegang tot transcript op basis van spraakherkenning.



Transcript met volledig geautomatiseerde tekst, per regel aanklikbaar naar moment in video waar woorden worden gezegd.



Tientallen thema’s, klikbaar naar alle andere video’s met idem thema.



A - Z overzicht van alle gasten.



Profielpagina gast met bio, links naar social en overzicht afleveringen waar hij/zij in zat.



Overzichtspagina presentatoren.



Pagina presentator met links naar alle interviews die hij/zijheeft gemaakt.



Het content management systeem.



Bijna alles is aanpasbaar in eenvoudig content management systeem.



Uitgebreide set aan meta data per aflevering, gast, programma, playlist, etc. etc.



API interface met YouTube en Vimeo zodat alle meta data automatisch wordt toegevoegd aan beide video platformen.



Een broadcast tweet kan worden verzonden via opt-in twitter accounts (bij 7dtv +100k followers bereik).



Het platform beschikt over een uitgebreid e-mail nieuwsbrief systeem (via Mandrill, powered by MailChimp).



De app.



Onderdeel van het platform is een app voor Android, IOS en Windows Phone.
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