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ScanCube 360 Derece fotoğraf çekim ekipmanları, hareketlifotograf.com farkı ile
Aymod Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarında.

hareketlifotograf.com, dünyaca ünlü ScanCube markalı 360 derece ürün
fotoğrafı çekim teknolojilerini, farklı sektörler ile tanıştırmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, ScanCube 360° ürün fotoğraf çekim teknolojisi ve ekipmanlarını,
15-18 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul CNR EXPO fuar alanında düzenlenecek olan
Aymod Uluslararası Ayakkabı Moda fuarında tanıtacak. Ayrıca talepte bulunan tüm katılımcı ve
ziyaretçi firmalara, kendilerine ait ürünler ile 360 derece ürün fotoğraf çekimi gerçekleştirip,
sistemler hakkında bilgi verecek.

Scancube ve Canon ürünleri, CNREXPO Fuar alanı, Ana Fuaye’de sergilenecek.

Şirketlerin,  kurumsal internet veya e-ticaret sitelerinde kullanacakları 360 derece
hareketli fotoğraf ihtiyaçları, ScanCube ürün yelpazesindeki farklı modeller ile
giderilebilecek. Scancube ürünleri ile 1 cm büyüklüğünde ürünlerden, 140 cm’e kadar olan
ürünlerin fotoğraf çekimleri gerçekleştirilebilmektedir.

Genel Kullanım Alanları:
Şirketlerin broşür ve internet siteleri için standart ve 360 derece hareketli ürün

fotoğraflarının çekimi, e-ticaret siteleri için 360 derece hareketli fotoğraf çekimleri,
Multimedya sunumları, Halkla İlişkiler, Kalite kontrol, AR-GE .

Ürün yelpazesi:
ScanCube 204, ScanCube 308, ScanCube 516, ScanCube 626 ve Canon Profesyonel
Kamera ve Lensler

Mine Elektronik, Fotoğrafçılık Ltd. Şti. hakkında bilgi:
1963 yılında perakende fotoğrafçılık dalı ile ticari faaliyetine başlayan firma, iştigal

konusuna ek olarak, Canon Profesyonel Ürünleri ile beraber Scancube ürünlerinin ve 360
derece fotoğraf ekipmanlarının ve Türkiye’deki satış, satış sonrası destek hizmetlerini
yürütmektedir.

ScanCube hakkında bilgi:
20 yıllık iş ve bilgi birikimine sahip Altawak Teknoloji firmasına ait olan ScanCube markası,
2008 yılında bünyesindeki mühendislik ve tasarım bölümü ile geliştirdiği Scancube markalı,
bilgisayar ve kamera ile tam entegre 360 derece fotoğraf çekim stüdyosunu 2010 yılında
piyasaya sürdü. Halen 2 farklı konseptte 8 farklı ürün gamı ile, 360 derece fotoğraf çekimi
gerçekleştiren mini fotoğraf stüdyolarının, Avrupa’daki tek üreticisi konumundadır.

Daha ayrıntılı bilgi için :
Mehmet Kutbi TURGUT
Hareketlifotograf.com / Mine Elektronik Fotoğrafçılık San.Tic.Ltd.Şti.
İnternet : http://www.hareketlifotograf.com e-posta: mehmet.turgut@hareketlifotograf.com
Telefon : +90 212 210 0510
Mobil    : +90 542 262 1111


