Fotoğraf & Video Hizmetlerinde Biz?
Fotoğraf ve Video Hizmetlerimizle ihtiyacınız olan Profesyonel ve Kaliteli hizmeti sizlerle
buluşturuyoruz. ‘’ Kaliteli Hizmet Profesyonellik Gerektirir. ‘’ Sözünü kendimize ilke edinmiş
bulunuyoruz. İşimizin sadece bulunulan anı çekmek ve teslim etmek olmadığını sanatsal bir bakış
açısını kadrajımıza dâhil ederek çekim anından kurgu ve edit sürecine kadar tüm titizliğimizle
çalışıyoruz.
Web Tasarım & Yazılım Hizmetlerinde Biz?
Günümüz iş ve sosyal hayatı hızla teknolojik gelişmelere ayak uydururken gelenekselleşmiş iş
modellerinin yanı sıra teknolojik dünyanın bizlere sunduğu kazanımlardan faydalanmak istemektedir.
Bunu isterken her zaman işini bilen ve teslim ettiği projeye vakıf amatör olmayan bu işte Profesyonel
kişilere teknolojik dünyaya açılacağınız anahtarı teslim etmek çok önemlidir.
İşimizin ciddiyetinin farkında olan kadromuzla her daim isteklerinizi doğru şekilde belirleyip gerek
firmalara gerek şahıslara Web Tasarım ve Yazılım alanlarında hizmetimiz bulunmakta olup basit bir
web sitesinden karmaşık ve zor işlerin altından kalkabilen arka planda birçok dilediğiniz özelliği
bulunan web siteleri ve yazılımlar inşa ediyoruz. İstediğiniz ve hayal ettiğiniz bir web dünyasını sizlerle
buluşturmak ve profesyonel hizmete adım atmanız için biz buradayız.

Kurumsal Kimlik Hizmetlerinde Biz?
Firmanıza ve şahsi işlerinize yönelik olarak ihtiyacınız olan tüm hizmetlerde sizlere destek olmaktayız.
Logo tasarımından başlayan sürecimizde Kartvizit, Broşür, Katalog, Promosyon ürünler vb. tüm
ihtiyaçlarınızda gerek tasarım gerek baskı taleplerinizde istenilen kalite ve üründe sizlere hizmet
vermekteyiz.

3D Çizim ve Tasarım Hizmetlerinde Biz?
3 boyutlu görebildiğimiz dokunup algılayabildiğimiz bu hayatta inşa edeceğimiz yapıların ölçü ve
özelliklerine göre iç mekândan dış mekâna bahçe tasarımından kat planına kadar sizlere hayalini
kurduğunuz yapıları 3D olarak tasarlayıp çiziyoruz. Bir işe başlarken görebilmek hayal ettiğinizin
görsel olarak sizlere sunulmasının gerçeğe en yakın çizimlerimizle oturacak olduğunuz evden
işletmecisi olduğunuz veya olacağınız mekânların yapımı bittikten sonra ne halde olacağını sizlere
işinde uzman tasarımcılarımızla çiziyor ve 3 boyutlu tüm hallerini görebilme fırsatı sunuyoruz.
İşimiz gereği Mimarlar – Müteahhitler – Firmalar ve Şahıslara 3D Tasarım ve Çizim desteği
vermekteyiz.

Aldığımız her iş her proje işinde uzman kadroya paylaşılır sizlerden alınan bilgilere ve isteklere göre
Profesyonelliğimizle bitirilip sizlere teslim edilir.
Kaliteli Hizmet İçin Profesyonel Kadromuzla Biz Buradayız.
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