Въздушно заснемане
Голяма част от клиентите се
информират предварително
за производствената база
на своите потенциални
партьори, особено ако
планират обемни или редовни
поръчки.
Превърнете
информацията за вашата
база в запомнящо се
потребителско изживяване,
като я представите от една
различна перспектива - от
птичи поглед.
Можете да разчитате на
емоционалното въздействие
на
професионалните
фото и видео материали
върху избора на Вашите
потенциални клиенти.
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Рекламен Дизайн
В джунглата от продукти и
услуги в днешно време е
истинско предизвикателство
човек да се ориентира. Това
важи както за клиенти, така
и за доставчици. За да
попаднат Вашите клиенти на
правилното предложение,
то се нуждае от грабваща
реклама,
симпатични
символи, запомнящи се
послания, ясни концепции.
За да можете Вие като
доставчик да достигнете до
тези клиенти и да можете
да се отдадете напълно на
основната си дейност.
Било то чрез печатни
материали, в интернет
или с видео - Глоуинг ай
медия ще Ви представи в
най-добрата светлина.
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Уеб дизайн

Каквото и съдържание да
желаете да представите,
основната платформа за
това е собственият уеб сайт.
Изработените от нас уеб
сайтове се стремят да дадат
на потребителя цялостен
поглед върху фирмата, чиято
дейност се представя, като
се наблегне на желаната от
клиента информация.
Уеб сайтовете се изработват
съобразно всички модерни
технологии като например
оптималното изображение
върху различни мобилни
устройства.

Визуализация

Профилите в социалните
мрежи спомагат за това,
целевият клиент да бъде
директно
привлечен.
Ние ще представим
Вашата
фирма
в
социалните мрежи и ще
събудим интереса на
потенциалните клиенти.

Ние сме специализирани
в 3D визуализация и 3D
илюстриране и изготвяме
най-често технически
3D
визуализации,
визуализация на продукти,
архитектурни обекти и
детайлни 3D модели. В
сферата на CGI (Computer
Generated Imaging) залагаме
на фотореалистична 3D
визуализация, т.е. възможно
най-реалистичното
представяне на обекти,
сцени,
обстановка.
Ч р ез
професионална
3D визуализация могат
да се изобразят всички
функции на един продукт
и да се въздейства с
фотореалистичност
и високо качество на
изображенията.

Анимации
Особено за случаите, в
които не е удачно да се
създаде реален филм,
съществува възможността
за
представяне
чрез
анимация.
Глоуинг
ай
медия
покрива
всички
услуги в сферите 2D и 3D
анимация, и продуктов
филм. От съставянето на
концепция и стори борд
до финалния рендеринг на
готовия 3D филм. Нашият
екип от специалисти по
3D анимиране притежава
дългогодишен
опит
в
компютърните анимации.
3D анимирането е особено
подходящо за сферата на
индустрията, медицината
и техниката и намира
разнообразно приложение,
например за упътване,
инструктаж или
реклама.

