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DRONE

MATBAA

Gelişen teknoloji sayesinde günümüzde havadan çekim araçları ile son derece uygun maliyetler eşliğinde yüksek 
kaliteli ve detaylı havadan çekimler gerçekleştirmek mümkündür.

Gümrük TV; yüksek teknolojiye sahip drone’lar eşliğinde 1 metreden 400 metreye kadar yükselerek, markanızı 
havadan görüntülüyor ve 4K Raw drone çekimleri ile muhteşem sonuçlar elde ediyor.

Çekimden sonraki süreçte; Estetik tasarım anlayışı, Kurgu – Montaj desteği, Görsel Efekt, Ses Miksajı ve 
Renk Düzenlemeleri, Her proje için 4K teslimat ve  Optimize fiyat  politikası eşliğinde özgün ve yüksek kaliteli filmler 
üretiyor.

Dronelar, Fabrika, Antrepo, Depo gibi yerlerde kullanım alanlarınızı müşterilerinize göstermek için etkin araçlardır.

Gümrük TV  Matbaacılık işlerinizde de yanınızda!

Fikir, tasarım ve baskı süreçlerini uzman ekibimizle  
organize ediyor ve sorunsuz bir şekilde teslim ediyoruz.
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