Uw partner in CD, DVD en Blu-ray projecten
VDH-media, specialist in alle aspecten van een CD, DVD of Blu-ray project. Wij
kunnen het volledige traject van afgemonteerde master tot en met fysiek eindproduct
(en meer) middels een breed scala aan producten en diensten voor u verzorgen. Wij
denken graag met u mee over de invulling van het project om zo te kunnen komen tot
een product op maat. Flexibiliteit, snelheid, kwaliteit, service en een scherpe
prijsstelling hebben wij hoog in het vaandel staan en zijn kenmerken waarop wij ons
continu blijven onderscheiden. Neemt u gerust contact met ons op om alle
mogelijkheden voor uw project(en) in kaart te brengen.

Vertaling en ondertiteling
Van document tot en met televisie.
VDH-media kan het complete traject van vertaling & ondertiteling voor al uw
projecten verzorgen. Onze vertalers hebben hun sporen in dit vakgebied
ruimschoots verdiend, onze eindredactie zorgt voor een optimale kwaliteit en
nagenoeg elke talenversie is mogelijk.

DVD en Blu-ray mastering
Middels techniek en creativiteit altijd een product op maat.
VDH-media kan het volledige traject van bronmateriaal tot en met productie
master verzorgen in PAL of NTSC norm, inclusief grafische vormgeving van de
menu pagina’s. Video encoding, audio encoding, koppelen van het menu aan de
content en toevoegen van ondertitels zijn voorbeelden van activiteiten die hier
aan verbonden zijn.

Grafisch ontwerp
Voor print en scherm; ontworpen voor het medium.
Zowel binnen een PC als MAC omgeving kunnen wij aangeleverde grafische
bestanden verwerken. Menu’s (zowel statisch als moving), covers, labels en
boekjes kunnen ontworpen worden op basis van bestaand drukwerk of op
basis van de wensen van de klant in combinatie met de creatieve vrijheid van
onze designers.

Duplicatie
Voor kleine oplages of spoed projecten.
Dé ideale oplossing voor kleinere oplages van 1 tot gemiddeld 250 stuks of voor
grotere aantallen in zeer korte tijd. Zowel CD, DVD als Blu-ray kunnen wij voor u
branden en voorzien van een full color label opdruk via inkjet of Thermo Transfer. In
de meeste gevallen is het zelfs mogelijk om een project binnen 24 uur op te leveren!

Replicatie
Voor grotere oplages tegen de scherpste prijs.
Wij kunnen u voorzien van geperste DVD-5, DVD-9, DVD-10, CD, Blu-ray &
8cm discs. Naast full color zeefdruk behoort een full color bedrukking in offset
kwaliteit voor een foto realistisch resultaat tot de mogelijkheden.
Graag adviseren wij u met de keuze voor het drukwerk en de verpakking van
uw product!
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Drukwerk
Uitstraling bepaalt mede het succes.
Artwork bepaalt de uitstraling en dus de aandacht van de doelgroep voor uw
product. Wij kunnen het volledige ontwerp van uw artwork verzorgen. Door
onze jarenlange en innige samenwerking met gerenommeerde drukkerijen zijn
wij niet alleen flexibel en prijsconcurrerend, maar zal uw drukwerk altijd voldoen
aan uw verwachtingen.

Verpakking
Altijd een product op maat.
Net als drukwerk is ook de verpakking zeer belangrijk voor de uitstraling van
uw product. Of het nu een standaard DVD of Jewelcase verpakking is, in
verschillende kleuren en formaten, of bijvoorbeeld een metalbox, wij adviseren
u graag over de diverse mogelijkheden. U kunt putten uit een zeer breed scala
aan opties waarover wij u graag informeren.

Opslag
Uw fysieke en digitale media veilig en bereikbaar.
Ook voor de opslag van uw media kunt u bij ons terecht. Volledig van barcode
voorzien en administratief verwerkt. Wordt niet de gehele productie direct
verzonden? Het restant kunt u bij ons opslaan zodat het ingezet kan worden bij
een volgende verspreidingsronde. Niet alleen uw discs maar ook drukwerk,
verpakkingen en masters kunnen bij ons opgeslagen worden.

Distributie
Altijd tot in de puntjes verzorgd.
Of het nu stuks- of bulkdistributie betreft, wij verzorgen dit graag voor u naar
ieder gewenst adres. Door onze jarenlange ervaring op dit vlak kunnen wij uw
distributie over de gehele wereld verzorgen. Ook voor mailingen bent u bij ons
aan het juiste adres. Wij kunnen deze van A tot Z voor u organiseren.

Multimedia encoding
Thuis in de wereld die digitaal heet.
Naast de fysieke verspreiding op CD, DVD en/of Blu-ray van uw producties,
kunt u ook bij ons terecht voor de encoding, transcoding en publicatie van
uw digitale content. Wij converteren uw content naar ieder gewenst
multimedia formaat en kunnen de ontsluiting naar een breed scala aan
platformen voor u verzorgen.
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