Gt03

Mock-up / Maket İmalat Servisi
Hangi alanda imalat yapıyor olursanız olun, yeni bir ürün düşüncesi geliştirdiğiniz zaman ve bu özellikle endüstriyel tasarım modeli çalışmalarını kapsıyorsa, tasarım doğrulamalarınızı gerçeğe en yakın şekilde ancak maketlerle
yapabilirsiniz. Kağıt üzerindeki herşey ne kadar gerçekçi sunulursa sunulsun maketlerine göre hayali kalacağı çok kesindir.
Hele ﬁrmanız için hayati önem taşıyan, ürünlerinizin üretim bandından çıktığında nasıl görüneceğinin doğrulamasını yapmak sizi bir çok sürprizden
kurtaracaktır. Hatta, yeni bir ürün düşüncesini hayata geçirmeden önce
müşterilerinize en gerçekçi bir şekilde sunmak ve onların ürününüz hakkındaki görüşlerini almak yatırım planlarınızı işin en başından en sağlıklı bir
şekilde yapmanıza olanak sağlayacaktır.Bunuda ancak ve sadece mükemmel gerçekçiliklere sahip maketlerle yapabilirsiniz.
Bizler maketin ne kadar önemli bir endüstriyel tasarım doğrulama aracı olduğunun bilincinde olarak hareket ederiz. Mükemmel bir maketin imalatı bir
çok tecrübe gerektirir. Bu konuda ciddi tecrübelerimizin olduğunu size de
göstermek arzusundayız. Kullandığımız araçların kalitesi, maket tasarımı konusundaki yetkinliklerimiz, kullandığımız malzemeler ve boyaların kalitesi
konusundaki titizliklerimiz hepsi sadece bir amaca hizmet ediyor:
Gerçeği sunmak.
Nasıl Çalışırız ?
GT03-M01 Sizi Anlamak: Diğer tüm servislerimizde olduğu gibi ve belki de tüm servislerimizin tek ortak noktası olan bu aşama
endüstriyel tasarım düşüncenizin ne olduğunu tüm görselleri ile tartışarak anlamaya yönelik bir ön buluşmadır. Görsellerinizde neyi
hedeﬂiyorsunuz ? renk, doku ve malzeme
özellikleriniz hakkında detaylı olarak konuşuruz. Sizden aldığımız bilgileri değerlendirerek
nasıl malzemeler kullanmamız gerektiği konusunda ﬁkirler üretmemiz ancak bu aşamanın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi ile
mümkündür.

GT03-M02 Nasıl yapacağımız anlatmak: İlk aşamada elde ettiğimiz bilgileri değerlendirerek bir maket tasarım çözümü geliştiririz. Bu çözümleri
yazılı ve gerekirse görsellerle size sunar, maketi hangi malzemeler ve araçlarla imal edeceğimiz hakkında sizi eksiksiz bir şekilde bilgilendiririz. Bu aynı
zamanda iş taahüdümüzdir. Bu sunumda işi ne kadar sürede gerçekleştireceğimizi de anlatırız. Mutabık kaldıktan sonra el sıkışırız.

1

Gt03

Mock-up / Maket İmalat Servisi
GT03-M03 Üretim: Maket imalatını parçaların gerektirdiği duruma göre
en uygun üretim tekniklerini kullanarak kılı kırk yaran bir titizlikle yaparız.
İmalatımızı her zaman önce biz tatmin olmalıyız düşüncesiyle gerçekleştiririz.
Mükemmel bir yüzeyin mükemmel bir boyama ile kendisini göstereceğini
herkesten iyi biliyoruz. Bu nedenle kendi boyahanemizi kurarak bu konudaki denetimimizi en yüksek seviye çıkardık. Ayrıca bu sayede renk ve
boya teknolojileri konusunda arge yapma imkanı da elde ettik.

Boya çalışmalarımızdan...

LED TV stand - Vestel Elektronik A.Ş

LED TV - vestel Elektronik A.Ş

Buzdolabı Kulp - vestel Beyaz Eşya A.Ş

Maket imalatlarımız konusunda ne kadar titiz ve sistemli çalıştığımızı size
her zaman sunmak arzusundayız. Bizi tercihe eden Vestel Elektronik, Vestel Beyaz Eşya, Vestel Dijital ve Bosch gibi şirketlerin bizimle neden çalıştıklarını bizi ziyaret ederek daha iyi anlayabilirsiniz. Diğer referanslarımız için
bizi arayabilirsiniz. Her zaman bekleriz...
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