Medya Prodüksiyon

BarkoFilm
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Misyonumuz
Hizmetimizi ileri teknolojik yöntemlerle takip etmek,
müşterilerimize en uygun çözümleri sunmak, en güvenilir en hızlı
yüksek performanslarda hizmet vermek, yüksek kalite ve standartlarda
en uygun piyasa koşullarındaki alternatifleri sunarak müşteri
memnuniyetini yakalamaktır.
Vizyonumuz
Müşteri memnuniyetini ön planda tutan güvenli, hızlı zaman ve
maliyete tasarrufu sağlayan çalışma prensiplerine sahip; uzman
kadrosu ile birebir eğitim ve hizmetleri eksiksiz gerçekleştirmek. Günün
değişen ve gelişen teknolojilerini takip ederek medya ve eğitim
sektöründe hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanmak, globalleşen
dünyada hak ettiği yeri almaktır.
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Tüm Medya işlerini; televizyon, radyo, gazete, dergi, tanıtım, internet, haber, spor, magazin,
kültür sanat gibi çalışmaların gerçekleştirilmesi ve Yabancı uyruklu Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarının üniversiteye hazırlık safhasında atması gereken adımlara yön verilmesi.

Fotoğraf Çekimi, Dijital Fotoğraf Çekim hizmetlerini kendi bünyesinde
yürütmektedir. Günümüzde fotoğraf çekimi kısaca çok kolaylaştırılmıştır. Özellikle
dijital fotoğraf makinalarının ve kameraların çıkmasıyla birlikte artık tanıtım
zorunluluğunu doğurmuştur.
Barko Film yüksek çözünürlükte ve profesyonel fotoğraf ve video çekimi hizmeti
sunmakta ve müşterilerine en yüksek kaliteyi en ekonomik fiyatlarla sunmayı hedeflemektedir.
Görüntülü Çekim; Dijital Fotoğraf Çekim hizmetlerini kendi bünyesinde yürütmektedir.
Günümüzde fotoğraf çekimi kısaca çok kolaylaştırılmıştır. Özellikle dijital fotoğraf makinalarının
ve kameraların çıkmasıyla birlikte artık tanıtım zorunluluğunu doğurmuştur.
Barko Film tarafından müşterilerine sunulan hizmet, kurum ya da markanın marka
vaadi çerçevesinde belirlenecek olan iletişim hedeflerine ulaşmasında ‘yol haritası’ görevi
üstlenecek Stratejik İletişim Planı’nın hazırlanmasıdır.
Bu stratejiye bağlı olarak iletişim projelerinin ve uygulama planlarının oluşturulmasını
(yıllık medya planları, kampanyalar, basın toplantıları, açılış törenleri, lansmanlar vb.
etkinlikler) ve hayata geçirilmesini kapsamaktadır.
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Görüntülü ve Fotoğraf
Çekimleri
Televizyon Programı
Belgesel
Tanıtım
Reklam
İç Dış Mekan
Organizasyon
Klip
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Sanal stüdyoda çekim yapılırken kaliteli görüntü elde
edebilmek için dikkat edilmesi geren en önemli unsurlar,
green box, dekor, kamera/ışık ve teknik ekipmanlardır.
Green Box
Çekim yapılırken ışık karşıdan vurduğunda duvarın ışığı
yansıtmaması için boyanın altına astar çekilmesi gerekir. Bu
iki noktaya dikkat edilirse sanal stüdyoda sağlıklı ve kaliteli
bir görüntü elde edilebilir.
Dekor
Sanal Stüdyo çekimi yapıyorsanız bu alanda gelişmiş
yazılımlar ile dekor sorununuzu çözebilirsiniz. Örneğin,
özellikle Tv kanallarının kullandığı WASP3D tasarım için
güzel bir programdır. Fakat tercihimiz içinde hazır
tasarımları olan veya özel olarak yapılan tasarımların da
eklenebilerek tasarım/dekor galerisinin genişletilebileceği
TriCaster bu alanda en iyisi diyebiliriz.
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Havadan çekim drone kiralama ekipmanlarımız ile 12 megapixel
Raw dng fotoğraf veya full HD kalitesinde çekimler
yapabilmekteyiz.
Drone ile havadan video çekimi veya havadan fotoğraf çekimi
görüntülerinizi arzu ettiğiniz formatta size sunabilmekteyiz.
Drone kiralama hizmetimize yanısıra aksiyon içeren çekimler için
kamera gimbal takip sistemlerimizde mevcut olup havada ve
yerde her türlü aksiyon takip veya hareketli çekimlerinize
dinamiklik kazandırabilirsiniz.
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Seslendirme
Radyo Programı, Tanıtım, Reklam ve
Tüm Seslendirme işleri…

Röportaj
Televizyon, Radyo, Gazete veya Dergiler için,
Görüntülü veya görsel çekimler ile
gerçekleştirilecek olan Özel röportajlar yapılır.
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Katalog, dergi, fiyat listeleri,
broşür vb. basılı işlerinizde ve dijital ortamda
kullanılmak üzere ürünlerinizin fotoğraflarını
profesyonel ekipmanlarımızla çekiyor ve kullanıma
hazır halde size teslim ediyoruz.

Mankenli Çekimler
Günümüzde defile, katalog ve moda çekimlerinde firmanızın
tanıtımında görselliğe önem veriyorsanız, firmanız için özel
bir yüz belirleyerek tanıtımınızı gerçekleştiriyoruz.
Erkek ve Bayan Modellerimizi Siz Seçiyorsunuz.

Dergi, Katalog, Broşür
Broşür ve kataloglar meslek dalının niteliğine, hedef kitlenin durumuna, tanıtılacak ürün yada hizmetin
çeşidine göre hem ebat hem de tür olarak birbirinden ayrılmaktadır. .

Katalog broşür tasarımı yaptırmadan önce bize danışın
Ticari katalog, tüccarın mallarını alıcılara
en çekici biçimde tanıtmasını sağlar.
Çeşitli sanayi kuruluşları, dağıtım ve
pazarlama yerleri, mallarını kolayca
tanıtmak ve müşteriye bilgi vermek için
çeşitli şekillerde katalog hazırlarlar.
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WEB sayfası
Günümüzde internette azımsanmayacak kadar çok zaman
geçiren kişileri ve sanal dünyanın etkisini göz önünde
bulunduran firmalar, ciddi şekilde ürünlerini tanıtmak için
web sayfalarına ihtiyaç duymaktadır..
Sizlere En uygun tasarımı seçerek bu açığınızı giderebiliriz.

Görüntülü Çekim Fotoğrafçılık
Firmanızı anlatmanın en kolay yolu tanıtım filmleri ile hedef kitlenize
ulaşmak. Hepimiz fotoğrafları ve videoları daha kolay hatırlarız. Bu
nedenle akılda kalıcı olmanın yolu profesyonel fotoğraf çekimi ve
filmlerden geçiyor. Kurumsal geçmişinizi, hedeflerinizi, ürün ve
hizmetlerinizi aktarmanın başarılı yolu kişilerin görsel algısına hitap
etmekten geçer.
3 Kamera 1 İnsansız Hava Aracımız ile Televizyon Programı, Belgesel,
Tanıtım, Toplantı, Özel Çekimler için
sizlere yardımcı olmak için hazırız.
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Promosyon hayata renk katmaktır.
Promosyon reklam ve tanıtımın yansımasıdır.
Promosyon, gelişen dünyamızda firmaların kendilerini yada ürünlerini
tanıtmak ve müşterilerinin beğenisine sunmak için kullandıkları en
etkili yöntemlerden bir tanesidir.

Kalem
USB
Çanta
Takvim
Ajanda
Şapka
Çakmak
Anahtarlık

Promosyon, marka değerimizi yükseltmek ve hedef kitlelerimize
ulaşmak demektir.
Promosyon, kendi reklamımızı yaparak insanlarda merak uyandırmak demektir.
Promosyon, insanların günlük hayatta kullanabildikleri ürünlerden seçilerek
yapılmaktadır.
Böylece Hedef kitlenize yarar sağlarsınız.
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Firma kuruluşundan itibaren Kurumsal
kimlik oluşturulmasında , markanın
yaratılmasından tutun marka tescili
,logo hazırlanması, antetli kağıdından
fatura hazırlanmasına kadar sürecin
içindeyiz.
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