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Vizyonumuz
Firmamızın ulusal / uluslararası pazarda etkinliğini ve
verimliliğini arttırmak amacıyla kendi uzmanlık alanımızda
kendi yöntemlerini sürekli geliştiren, sektörün öncülüğünü yapan,
Türkiye´nin güvenilir ve saygın kuruluşu olmak.

Misyonumuz
Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayarak, onlara en doğru kanaldan en
uygun çözüm ve değer önerilerini sunan, geniş hizmet yelpazesini en hızlı ve en
etkin şekilde sunan, etik değerlerinin ve sosyal sorumluluğunun bilincinde olarak
dünya standartlarında sürdürülebilir karlılık ve verimlilikle faaliyet gösteren, müşteri
memnuniyetini her şeyden üstün tutan bir ajans olmaktır.

REKLAM & TANITIM FİLMİ ÇEKİMLERİ
Reklamın ne kadar güçlü bir tanıtım aracı oldugunu bilmeyen yok elbette.
İnsanların dikkatini çeken, gönüllü olarak bir davranışa yönelten reklamlar;
pazarlamanın en önemli ayagıdır.
Eğer bir firma tüketicisi ile daha hızlı iletisime geçmek istiyorsa; reklam ve tanıtım
çekimi hizmetlerinden yararlanmalıdır.
Televizyon kanallarında ve internette sahnelenen reklamlar ürün ve hizmetin
tanıtımını yaparken bilinçaltına mesaj ulaştırarak izleyiciyi, ürünü ve hizmeti almaya
ikna ediyor.
Sadece satış odaklı degil aynı zamanda kurumsal kimlik sergileyen, firma vizyon
ve misyonunu yansıtan çalışmalar da reklam çekimi aşamalarındandır.

KAMU SPOTU
Kamu spotu çekimi için öncelikle hedef kitlenin belirlenmesi gerekir. Toplumu yakalayacak bir senaryo, sadece başlangıçtır. Tecrübeli yapım ekibi, iyi kamera, oyuncular ve yönetmen, kaliteli ve çok izlenecek bir filmin olmazsa olmazlarıdır.
Medya Meriç Prodüksiyon; halka en iyi şekilde hitap eden kamu spotu videolarını
hazırlayarak hem daha çok kişiye ulaşmayı hem de izleyicinin konu hakkında doğru
şekilde bilgilenmesini sağlar.

GREENBOX STÜDYO ÇEKİMLERİ
Greenbox sayesinde; tehlikeli, imkansız ve pahalı çekimler kolaylıkla
gerçekleştirilebilir.
Örnek vermek gerekirse; bir reklam filmi çekilecek ve senaryo gereği, oyuncuların
Mars'ta olmaları gerekiyor. Ancak; uzaya çıkılamayacağı, çıkılsa bile bu işlemin
çok uzun süreli ve pahalı olacağı gerçeği göz önünde bulundurulduğunda; ya projeden vazgeçilmesi yada projenin ayaklarının yer yüzüne basması gerekir. Bunun
çözümü ise Greenbox çekimledir.
Çekilmesi imkansız olan bütün senaryolar için en kolay çözüm Greenbox teknolojisidir. Bu sayede hem maliyeti düşürmüş, hem çekim tehlikelerini sıfıra indirmiş
hem de zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
Greenbox, post prodüksiyon aşamasında; özel efektler ve grafik animasyonlar için
alt yapı imkanı sağlar. Böylelikle görüntülerinizde elde edeceğiniz sonuçlar daha
estetik olacaktır.
Uzaktan Egitim
Reklam Filmi
Klip Çekimi
Ürün Çekimi
Sanal TV
Youtube Kanalı
Film Sahneleri
Dizi Sahneleri

Diğer Hizmetlerimiz:
Uzaktan Eğitim Video Çekimleri
3D - 2D Modelleme ve Animasyon
Tv Programları
Televizyon Format Çalışmaları
Belgesel - Kısa Film Yapımları
Senaryo - Kurgu - Montaj
Havadan Video Çekimleri
Ürün Çekimleri
Billboard Reklamları
Grafik Tasarım
Web Site Tasarımı ve Yazılımı
E-Ticaret Sitesi
Sosyal Medya Danışmanlığı
Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)
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