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12 REDENEN VOOR

EEN UITLEGANIMATIE

ALLE VOORDELEN VAN EEN UITLEGANIMATIE VOOR
JE BEDRIJF OF ORGANISATIE
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Annie thing is
possible
Animaties zijn het nieuwe ´verhalen vertellen´. Alles kan,
zelfs als het in de echte wereld onmogelijk lijkt.
En wie is 'Annie Made It'?
Vrienden omschrijven Annie als onbevangen, nieuwsgierig,
betrouwbaar en bezielend. Stiekem is Annie (natuurlijk)
niet een persoon, maar een team van creatieven. Annie
Made It werkt voor opdrachtgevers met een goed verhaal:
bedrijven, overheden, de medische sector, reclamebureaus
en non-profitorganisaties.
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Soms is een boodschap zo complex dat
woorden tekort schieten. Dan biedt een
animatie of een (expl)animation uitkomst.
Animaties ontstaan vanuit verbeelding en
spreken tot de verbeelding.
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12 REDENEN OM EEN
UITLEGANIMATIE TE
LATEN MAKEN
Natuurlijk vinden wij dat er enorm veel redenen zijn om een
uitleganimatie te laten maken, maar los van wat wij vinden zijn er
een aantal redenen waar je niet omheen kan..

In dit e-book vind je de belangrijkste 12.
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1. LEG UIT WAT JE DOET
Je hebt een specifieke boodschap voor jouw doelgroep. Met video kun jij laten zien
hoe jouw product of dienst eruitziet en wat het doet, je kunt met video’s je
professionaliteit en deskundigheid tonen. Jij wilt dat jouw verhaal overkomt en je
wilt voorkomen dat jouw doelgroep zich eindeloos moet verdiepen in lange teksten.
Met een animatie video kan jij kiezen hoe je de doelgroep aanspreekt. Denk
bijvoorbeeld aan een geanimeerde bedrijfsvideo, aan trailers, promotievideo’s of
medische animaties. Het is logisch dat je patiënten anders wilt aanspreken in
een medische animatie dan de specialisten in het ziekenhuis.

Medische Animatie
Een patiënt weet waarschijnlijk
niet heel veel van de materie,
bovendien kan deze patiënt
bijvoorbeeld laag-geletterd
zijn. Je wilt je ideale publiek of
potentiële klant blijven boeien,
dus kruip in de huid van je
doelgroep.

2. JE VERHAAL WORDT BETER
ONTHOUDEN
Een animatie video bevat bewegende beelden, die worden ondersteund door geluid
en/of ondertiteling. Op deze manier komt de informatie op verschillende manieren bij
een persoon binnen. Dankzij video wordt content eenvoudiger opgeslagen en hierdoor
wordt de boodschap beter begrepen en daardoor ook onthouden. Dat is fijn
bijvoorbeeld wanneer iets moeilijk is uit te leggen, zoals een werkproces of nieuwe
dienstvorm.
Daarnaast worden bewegende visuals een stuk vaker gedeeld op social media dan
alleen tekst. Dus niet alleen blijft je boodschap beter hangen, hij wordt ook door
meer mensen mensen gezien en onthouden.
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Als je wilt dat bepaalde informatie
echt blijft hangen bij de kijker dan
is het belangrijk dat de boodschap
wordt teruggebracht tot de kern.
Als je ervoor zorgt dat je niet
teveel vertelt maar wel interesse
wekt bij de kijker dan zal hij of zij
zelf wel verder gaan zoeken naar
de rest van de informatie die voor
hem of haar interessant is.

3. VERHOOG JE CONVERSIE MET
EEN BEDRIJFSFILM
Wij beleven de wereld door 83% door onze ogen (en voor de volledigheid, 11% door
gehoord, 3% reuk, 2% gevoel en 1% door proeven (Vidyard). Animatie video’s zijn
tegenwoordig een populair onderdeel van de online klantervaring. Visuele informatie
wordt 12x beter onthouden dan tekst en een video op de ladingspagina geeft een
sterke boost aan de conversie (Frankwatching) Wil jij leads generen uit een animatie
video, zorg dan dat de kijker een mailadres kan achterlaten in ruil voor het zien van
de video. Dit kan ook halverwege je video dit zorgt voor een nog hogere conversie.
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4. VERBETER JE VINDBAARHEID
YouTube is al de 2e grootste zoekmachine van het internet. Al helemaal als het gaat
om het vinden van een uitleg oriënteren mensen zich op YouTube. Door een animatie
video op YouTube te plaatsen verbeter je de online vindbaarheid. Zoekmachines
kunnen zelf geen video’s bekijken dus optimaliseer je video door een titel, korte
beschrijving, zoekwoorden, relevante tags en een aantrekkelijke thumbnail toe
te voegen. De kijker beslist op basis van tekst in combinatie met die thumbnail of ze
de video gaan kijken of niet.

5. SHINE OP SOCIAL MEDIA
Bijna iedereen is tegenwoordig in het bezit van een smartphone en met name de
jongere generatie. Video posts worden op social media zorgen voor meer engagement
dan stilstaande beelden of alleen tekst. Video’s worden zo’n 10 tot 30 keer vaker
gedeeld.
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6. EEN EXPLANIMATION LATEN
MAKEN = TERUG NAAR DE KERN
Wat is je boodschap? Bij het maken van een uitleganimatie of ‘explanimation’, gaan
we heel kritisch kijken naar je verhaal. Binnen 1 tot anderhalve minuut passen maar
zo’n 100 tot 200 woorden, dus die moeten goed gekozen worden. Het goede hiervan is
dat voor een ondernemer, communicatiemedewerker of marketingafdeling dit
regelmatig zorgt voor nieuwe heldere inzichten.
We gebruiken verschillende methodes om tot de kern door te dringen. Dit kan zijn dat
we samen met onze tekstschrijver een brainstorm sessie organiseren waarin we heel
veel vragen stellen, het kan ook zijn dat we je vragen om zelf de basis op papier te
zetten waar wij vervolgens mee aan de slag gaan.
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7. KRIJG MEER BEZOEKERS OP JE
WEBSITE
Laat een animatiefilmpje maken met aan het einde van de animatie een goede CTA
(Call To Action). Op deze manier creëer jij de mogelijkheid om meer verkeer naar jouw
website te leiden. Wanneer de kijker geboeid is door jouw verhaal is de kans een stuk
groter dat deze door zal klikken om je website te bekijken om daar mogelijk actie te
ondernemen.

8. VERSTERK JE BRANDING MET
ANIMATIE
Een animatie laten maken is bij uitstek een middel om je identiteit te versterken.
Zorg ervoor dat de hele film herkenbaar is als een uiting van jouw merk. Door het
gebruik van de kleuren van je logo, dezelfde beeldtaal als je website en volledig
passend in jouw missie en visie.

9. LAAT JE 2D OF 3D ANIMATIE HET
WERK DOEN
Door een animatie de wereld in te sturen wordt er voor jou gepitcht zonder dat je er
iets voor hoeft te doen. Zorg ervoor dat zoveel mogelijk mensen je video zien, zet een
link in je mail signatuur, plaats hem op je website, post hem op diverse social media
kanalen, zet hem op Youtube, enz. Er zijn heel veel manieren om je animatie onder
de aandacht te brengen. Als je wilt dat hij zoveel mogelijk bekeken wordt, zorg dan
ook dat je je netwerk inzet, je medewerkers of collega’s je animatie delen en zorg
voor goede tags en omschrijvingen.
/

--

10. ANIMATIE IN PLAATS VAN VIDEO
Waarom dan liever animatie in plaats van video? Animatie is afstandelijker dan video
(of, dat kan het zijn). Het is mogelijk dat een persoon in een video juist wel of niet de
kijker aanspreekt. Soms ontstaat er een afkeer bij een bepaald persoon in de video
door de manier waarop hij beweegt of hoe hij praat. Hierdoor levert de video niet het
gewenste effect. Animatie is hierin een stukje aantrekkelijk. Een plat karakter zonder
duidelijke gezichtstrekken gaat minder storen.

11. ANIMATIE IS GOEDE CONTENT OM
MEE TE ADVERTEREN
Voor je online marketing heb je content nodig. Dit kan op vele manieren maar gebruik
maken van bewegend beeld in de vorm van video of animatie is daarvoor een hele
krachtige. In bovenstaande punten kwam ook regelmatig aan bod dat bewegend
beeld op social media beter wordt bekeken, vaker gedeeld en goed werkt in de
zoekmachines.

12. ANIMATIE DOET HET GOED ALS
INSTRUCTIEVIDEO
Animatie is tijdlozer, professioneler, krachtiger en goedkoper dan video als het gaat
om instructievideo’s. Je hebt geen set nodig met acteurs, belichting, cameramannen,
geluid, regisseur, editor, etc. Dat scheelt veel geld, het enige wat we nodig hebben is
een goed verhaal, een vormgever en een animator.
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AFSPREKEN? ANNIETIME ANNIE-WHERE!
Ons team maakt toegankelijke uitleganimaties en
animatiefilms met voice-overs en heeft daarvoor
alle kennis en creativiteit in huis.

Schakel Annie in voor jouw verhaal.
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