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Wat doen we in de workshop?

We gaan nieuwe value propositions verzinnen die gebouwd zijn met 

de bouwblokken van cinegrid

We gaan deze value propositions vervolgens ontwikkelen voor een 

specifieke markt
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Doelgroep

Creatieven; mensen die in een willekeurige industrie werken en 

nieuwe concepten ontwikkelen (o.a. R&D mensen).  

Branche specialisten; specialisten uit een specifieke branche die in 

hun dagelijkse werk gebruik maken of nadenken over de toepassing 

van audiovisuele mogelijkheden. 

Media en Entertainment; mensen die werkzaam zijn in de media 

industrie. Dit kan in de hele waardeketen zijn. 
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Waar bestaat een business model uit? 

Value propositions: Het aanbod van het bedrijf, zowel product als 

service, vertaald naar waarde voor de klant.

Target customer: Een beschrijving van de klant of klantgroep waar 

het bedrijf zich met de value propositions op richt. Hier worden 

karakteristieken beschreven van een (potentiele) klant.

Distribution channels: De manier waarop een bedrijf in contact komt 

met haar klanten. Hier worden de marketing en distributie strategie 

beschreven.

Customer relationships: Het managen van de relatie tussen het

bedrijf en klanten (of klantsegmenten).
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Wat waar bestaat een business model uit?

Value configurations: The configuration of activities and resources.

Core capabilities: De kern competenties van een bedrijf die nodig zijn 

voor het uitvoeren van het business model.

Partner network: Samenwerkingsverbanden met andere bedrijven 

die invloed hebben op het succes van het businessmodel.

Cost structure: De financiele consequenties die verbonden zijn aan 

het business model. 

Revenue model: De manier waarop het bedrijf inkomsten creëert, 

oftewel het verdienmodel
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Template om mee aan de slag te gaan

Markt:  …………………………..
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4k en Beyond HD - Business Modellen

productie

transmissie

vertoning

- snel netwerk (8gb/s)

- 4K Camera

- 4K Projector

- 4K player e.d.

Service Values

1. Immersive experience

2. High speed streaming

3. Cheaper HD productions

4. Better Productions (4K)

propositions

Potentiele Markten

- Landbouw

- Delftoffenwinning

- Media

- beveiliging

- e.d.

23 juni 2011
Cinegrid

6



De Service Bouwblokken van 4k / Beyond HD 
diensten

Immersive experience: “het gevoel dat jij op de plek bent die wordt 

vertoond”

Glitch-less HQ Live Streaming: “het streamen van hoge kwaliteit 

video”

Fast Production: “het snel kunnen produceren, omdat met 1 camera 

een groot panoramisch beeld wordt opgenomen, waaruit verschillende 

uitsnedes kunnen worden gedestilleerd” (post- productie)

HQ Production: “het kunnen produceren van hoge resolutie 

panoramische beelden, waarbij de kwaliteit zeer goed is” (productie -

opname)

23 juni 2011
Cinegrid

7



Meer info?

Stand op Innovatieplein (info)

Cinegrid studio Amsterdam (demo’s)

email: sander.limonard@tno.nl
auke@mediagilde.nl

web: www.cinegrid.nl
www.fascinate-project.eu
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