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Ευκαιρία

Δημιουργική καταστροφή
Η διεθνής οικονομική κρίση εκτός από
προβλήματα γεννάει ευφάνταστες λέξεις και
όρους που την περιγράφουν και την αναλύουν.
Στην πλούσια, καταστροφολογική είναι
αλήθεια, αρθρογραφία για το θέμα που έπεσε
στην αντίληψή μου τελευταία, συγκράτησα ένα
κείμενο που βρήκα πολύ ενδιαφέρον.
Ο (ανώνυμος) συντάκτης έγραφε λοιπόν ότι
η χρηματοπιστωτική κρίση που βιώνουμε θα
προκαλέσει μία … δημιουργική καταστροφή
στη δομή των επιχειρήσεων η οποία θα
τις λυτρώσει από χρόνιες και αθεράπευτες
ασθένειες. Οι «τοξίνες» που ταλαιπωρούν τις
επιχειρήσεις - κατά τον συντάκτη του άρθρου
- είναι πολλές. Πρώτα από όλα οι υψηλές
αποδοχές κάποιων στελεχών που πέρασαν ως
bonus τις καλές εποχές για να γίνουν έκτοτε
αναπόσπαστο μέρος του μισθού τους. Αυτές
θα κοπούν χωρίς αναισθητικό! Σειρά έχουν οι
υπάλληλοι που η απόδοσή τους έχει πιάσει
πάτο και η διεύθυνση για συναισθηματικούς
λόγους δεν ήθελε μέχρι τώρα να τους δείξει
την έξοδο μιας και μέχρι πρότινος οι μισθοί
ήταν εξασφαλισμένοι. Σε μια μικρή επιχείρηση
δέκα ατόμων ο συντάκτης (επικαλούμενος
έρευνες και αναλύσεις αμερικανικών
πανεπιστημίων), υποστηρίζει ότι κατά μέσο όρο
τέσσερα άτομα όχι μόνο περισσεύουν αλλά...
και ότι βλάπτουν την απόδοση των άλλων!
Ακολουθούν τα πάσης φύσεως αναλώσιμα.
Τέρμα οι απευθείας παραγγελίες από τα
διάφορα τμήματα. Τέρμα η γενναιόδωρη
χρήση των υλικών. Η λίστα της «δημιουργικής
καταστροφής» που παραθέτει ο συντάκτης
συνεχίζεται και σε άλλους επιμέρους τομείς
μιας επιχείρησης. Η πιο οδυνηρή μέθοδος
...δημιουργικής καταστροφής που άκουσα
τελευταία ότι θα χρησιμοποιηθεί σύντομα με
ντιρεκτίβα εκ Βρυξελλών, είναι η εβδομάδα
των τριών εργάσιμων ημερών. Γι’ αυτό καλό
θα ήταν να πιάσουν σύντομα τα μάγια του
Ομπάμα γιατί αν συνεχιστεί η δημιουργική
καταστροφή δεν θα μείνει τίποτα όρθιο...

Τ. ΤζΙμας

‘‘Η βιντεοσκόπηση κοινωνικών εκδηλώσεων’’
Επαγγελματικό σεμινάριο για το video στη PHOTOVISION.Σπεύασατε!
Μερικά θέματα που θα αναλυθούν:Δουλεύοντας επαγγελματικά σε ανταγωνιστικούς
καιρούς. Προετοιμασία, λήψη, μοντάζ, παρουσίαση. Τεχνικά και αισθητικά
θέματα. Η σημασία του σεναρίου και της ροής των πλάνων. Πρακτικές συμβουλές
για επαγγελματίες σχετικά με το marketing και την οικονομική διαχείριση μιας
παραγωγής. Δείτε το πρόγραμμα στις σελίδες που ακολουθούν και κάνετε σήμερα
κιόλας εγγραφή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες.
http://www.photovision.gr/index.php?lang=gr&athroID=63

ΟΓ∆ΟΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

8η έκθεση
imaging
YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.
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Ποιότητα Profoto • Πάθος για Profoto

ΦΩΤΟγραφος

D1 Air-Nέα ψηφιακή σειρά αυτοκέφαλων φλας

Mε σαράντα χρόνια εμπειρίας και τεράστιο know how
στους στούντιο φωτισμούς, η Profoto προτείνει το φλας του μέλλοντος.
● Τρεις εκδόσεις ισχύος 250,500 & 1000 Ws
● Μικρά σε μέγεθος (ίδιο για όλες τις εκδόσεις), ελαφριά και πολύ εύκολα στην μεταφορά.
● Ανθεκτικά, γερή κατασκευή, μεγάλη αντοχή στον χρόνο και σε πολυάριθμες λήψεις
(1500 λάμψεις ανά ώρα σε πλήρη ισχύ).
● Ενσωματωμένος ανακλαστήρας που προστατεύει την φλασόλαμπα και τον πιλότο για ασφαλή μεταφορά
● Σταθερή ισχύς από λάμψη σε λάμψη και σταθερή θερμοκρασία χρώματος χάρη στον προηγμένο πυκνωτή
τύπου SMPS
● Εύρος ρύθμισης 7 f/stop ισχύος σε βήματα 1/10 f/stop !
● Ταχύτατη επαναφόρτιση (0,1-0,8 δευτ.)
● Διάρκεια λάμψης (1/1000-1/2600 δευτ.) για πάγωμα της κίνησης
● Δέκτης ραδιοσυχνοτήτων για απομακρυσμένη πυροδότηση και έλεγχο (ενσωματωμένος στην έκδοση Air)
● Δυνατότητα σύνδεσης με PC ή Mac με το λογισμικό Profoto Studio Air
● Τροφοδοσία (multivoltage) με τάση 90-240V (συμβατότητα με ηλεκτρικά δίκτυα σε οποιοδήποτε
μέρος του κόσμου)

Áðïêëåéóôéêüò Áíôéðñüóùðïò ÅëëÜäïò ÁÃÊÏÐÉÁÍ – ÐÑÏÖÙÔ ÅÐÅ
ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇ 11, 1ïò üñoöoò,Ôçë.: 210 3 250901 Fax: 210 3250902
www.agopian.gr, www.mamiya.gr e-mail: info@agopian.gr
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Πρ. Ανατολικό Αεροδρόμιο / Ελληνικό

5 - 9 Μαρτίου

118 εταιρείες έχουν δηλώσει συμμετοχή μέχρι σήμερα (20/2/2009)
Αναφορά με σειρά περιπτέρου,
• KODAK (NEAR EAST) INC. Λεωφ. Ανθούσας 7, 153 49, Ανθούσα, Ερασιτεχνικά, επαγγελματικά & ψηφιακά φωτ/κά προϊόντα,
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, φιλμ, μπαταρίες χαρτιά, χημικά, scanner, θερμικά printer, plotter, χαρτιά inkjet, αξεσουάρ,
Προϊόντα ψηφ. επεξεργασίας εικόνας, Προϊόντα γραφικών τεχνών, Ακτινογραφικά προϊόντα, Κινηματογραφικά φιλμ, Συστήματα
μικροφωτογράφησης, Ψηφιακά minilab, Photo kiosk • ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε. Ζεφύρου 44, 175 64, Π. Φάληρο, CASELOGIC,
HARMAN, ILFORD, ΜITSUBISHI, MULTIBLITZ, NIKON, SANDISK, VARTA, VELBON • HAMA DISTRIBUTION E.Π.Ε. Χαρίτων 33, 175
64 Π. Φάληρο, HAMA, GE • ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Λήμνου 27-29, 172 37, Δάφνη, YASHICA , SIGMA, TDK, Διανομείς
φωτογραφικών ειδών •XEROX HELLAS A.E.E. Λεωφ. Συγγρού 127, 117 45 Αθήνα, XEROX εκτυπωτές, Photo kiosk • SYSTEM
GRAPH TECHNOLOGIES Ε.Π.Ε. Μεσογείων 269, 152 31, Χαλάνδρι, Εμπορία ψηφιακών συστ/των • FUJI FILM HELLAS Α.Ε.BE. Ηχούς
1 & Αγ.Αναργύρων, 175 64, Π. Φάληρο, Φιλμ, Φωτογραφικές Μηχανές Compact, Quicksnap, INSTANT Μηχανές, ΑPS, Minilabs,
PICTROSTAT, PICTROGRAPHY, ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ,
ΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΜΕΣΑ, ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ, ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Φιλμ, SERVICE & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Μηχανών &
Μηχανημάτων • ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. Λεωφ. Κ. Καραμανλή 25, 546 39, Θεσσαλονίκη, SONY, PRODISC CD-DVD, A-DATA, SILVER, HALLOA,
EZ CHOICE, WINBEL • ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ Α. & Ε. Ο.Ε. Κολοκοτρώνη 5, 154 51, Ν. Ψυχικό, SAMSONITE, JEEP, CHIEMSEE, KOSS,
SANGEAN, MAJA, VCM, MPIO, GOLLA, BUN-J, MAGMA, TECHNICS • Σ.Ε.Κ.Α.Φ. Σύνδεσμος Εισαγωγέων & Κατασκευαστών
Φωτογραφικών Ειδών & Συστημάτων Εικόνας • ΑΜΥ Α.Ε. Τροίας 58 & Πριάμου, 152 35, Βριλήσσια, PINNACLE SYSTEMS, DAZZLE,
MATROX, WACOM, IBM-HITACHI • ΓΕΜΙΣΤΟΣ Κ. & ΣΙΑ Ο. Ε. Πλαταιών 10 & Δήμητρος 1, 185 40, Πειραιάς, Μελέτη, επίπλωση,
σχεδιασμός & κατασκευή καταστημάτων • ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. & ΣΙΑ Ο.Ε. Δημοσθένους 67, 176 72, Καλλιθέα, LOWEPRO,
ΙΝΤΕRFIT AGFAPHOTO, STORMCEIS, PATERSON, BENBO, MEOPTA, PHOTAX, ROTATRIM, POWERMAN, LIBERTY • ΔΗΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Ε. Μεγ. Σπηλαίου 7 & Βαθέως, 115 22, Αθήνα, FUJITSU, RENATA, COMPIT • DIGITAL MEDIA APPLICATIONS Zαν Μωρέας 10, 117
41 Αθήνα, Βιντεοσκοπήσεις • PHOTOSET - ΗΣΑΪΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ Αιγαίου 29, 194 00, Κορωπί, Κατασκευή & εμπορία διαφημ/κών
album • DYNAX FILM ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. 16ο χλμ Λ. Σπάτων, 153 51, Παλλήνη Αττικής (Γέφυρα Μπαλάνας), TOSHIBA, DNP, TETENAL,
MONDI, DNP, SHANGHAI DOLI • NORITSU HELLAS Πλαπούτα 12, 153 43, Αγ. Παρασκευή, NORITSU ψηφιακά μηχανήματα &
kiosks, ανταλλακτικά, επίσημο service, υπηρεσίες εκτύπωσης φωτογραφιών μέσω διαδικτύου “Photoprint.gr” χημικά • ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Α.Ε. Εμμ. Μπενάκη 10, 105 64, Αθήνα, ΤΑΜRON, AP, GIOTTOS, ACCESSORY POWER, POINT, MARUMI, FOTOFLEX,
SLS, MEDALIGHT, PHENIX , WF, TOWA, DICAPAC, LAMIPACKER, LUMIQUEST, SAMYANG, MICROFLOW • FΟURLIS TRADE S.A. –
SAMSUNG Λεωφ. Κηφισίας 340, 154 51, Ν. Ψυχικό, SAMSUNG φωτ/κές μηχανές, οικιακές συσκευές - συστήματα πληροφορικής
& τηλεπικοινωνιών • ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Τρουπάκη 1, 104 45, Αθήνα, Περιοδικό / εκδόσεις • Α.Κ.Τ.Ο. ART & DESIGN Γ’ Σεπτεμβρίου
24, 104 32, Αθήνα, Σχολή • ATLAS DIGITAL A.E. Μ. Αντύπα 14, 174 55, Άλιμος, Laser χαρακτικά, Κρουστικοί φωτογραφικοί
εκτυπωτές μετάλλων ULS, laser χαρακτικά, MACDERMID, COLORSPAN, D.GEN, EFI-VUTEK • ΓΕΡΑΜΑΣ Ι. & Β. Ο.Ε. Εμμ. Μπενάκη
34, 106 78, Αθήνα, Μ. BILLINGHAM Co LTD, PELI PRODUCTS, TOKINA, HOYA, EWA MARINE, JOBY, LENSBABΙES, ΚΕΝΚΟ, TOKAR
• ΣΑΛΚΟΦΩΤ Α.Ε. Βενιζέλου 17, 546 24, Θεσ/νίκη, PENTAX, COLENTA AΒODIA, COKIN, ELINCHROM, ESECO, IF, MANFROTTO,
PHOTOFLEX, YELLOW MOON, VANGUARD, WHITECΗ, SUMMIT • FOTOVISION Αμερικής 10, 106 71, Αθήνα PHASE ONE •
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Γ. ΖΗΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Χαρ. Τρικούπη 23, 106 81 Αθήνα, PRAKTICA, TAMAX STUDIO, MUST CASE, HIKARI • EPSON
HELLAS Λ. Κηφισίας 274, 152 32, Χαλάνδρι, EPSON εκτυπωτές, inkjet, plotters, λογισμικό ψηφιακού album, εξαρτήματα προβολής
& αξεσουάρ • ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. Σολωμού 47, 121 33, Περιστέρι, CHAMPION AGFA, CAMELION, TECHNO TAPE, SANYO ELECTRIC
CO JAPAN, TAKE MS, EPRO • PHOTOSTATION Δημ. Γληνού 5Β’, 546 28 Θεσσαλονίκη Εμπόριο minilab & service, Φωτ/κα είδη •
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε. Ορμινίου 9, 115 28, Αθήνα, AVENGER, BOWENS, CAMBO, CHROMATEC, FIDELITY, IANΙRO, LASTOLITE,
ABC, GRUPPO MANFROTTO, NATIONAL GEOGRAPHIC, METZ, PHOTONBEARD, POLARIS, RODENSTOCK, TOYO, WINDOWLIGHT,
POCKET WIZARD, GAMMA HMI 575 W, GREEN CLEAN, DIGI COVER, TECHNOLAB, TENBA, VISIO • ΨΗΦΙΑΚΟ TΥΠΩΜΑ Κόνιαρη 60,
115 21, Αθήνα, ψηφιακές εκτυπώσεις • PHOTOMETRON Δοϊράνης 42, 546 38, Θεσ/κη, Hasselblad, QUATO, IMACON, ZEISS,
PLAUBEL • ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. Ορέστου 32, 118 53, Πετράλωνα, BVA, CIEFFE, ROAMAN, ALPHA, SCHLEIZER, FOMA, KENRO,
PLAWA, VERKA, LERO, BANDINELLI • DIGITAL WAY - I. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Σπηλιάδου 4, 104 45, Αθήνα, METTLE, BACH &
BOSS, DIGI CAM, SILKON POWER, GUARD, CAM LIGHTS, EASYPIX, VISICO • PHOTO SHOP DIGITAL - INOBILI Πατρόκλου 2 &
Λεωνίδου, 351 00, Λαμία, INOBILI, OFFICINA LIBRIS, PROLAB SPAIN • ΜΑΡΝΕΡΟΣ Α.Ε. Λ. Καραμανλή 50 & Νερατζούλας 1, 136 71,
Αχαρναί, Ψηφιακά Συστήματα Επεξ/σίας Εικόνας & Ψηφιακές Μηχανές, ECO, KONDA, KIS, DURST, Slappa • “CHROMA”
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ - ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Ο.Ε. Μαρκορά 55, 111 41, Αθήνα, ART LEATHER, ΗΕΝΖΟ, SARA, BELLWOOD, SERGIO PEREGO,
DIMENSIONE, INNOVA, GIEMME, CAMBAU, ACYDE • IKONA LAB - MY IKONA - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ & ΣΙΑ E.E. Λαέρτου 22,
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(συνέχεια από την σελίδα 3)

Photovision 2009. Οι εταιρείες που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην έκθεση μέχρι σήμερα (13/2/2009)
546 41, Θεσ/νίκη, Φωτογραφικά, Ψηφιακά άλμπουμ • ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α.Ε. Σολωμού 19 & Βενιζέλου, 546 24, Θεσσαλονίκη,
AΝSMANN, ARCA SWISS BAUERLE, BERLEBACH, BIELLE, BRONICA, CONDOR, ELAMI, ELSE, GITZO, HEDLER, HENSEL, LUPO, GIEMME,
REX, SEKONIC, SUNPAK, INGRID FONDALI, ABODIA, RAYNOX, KOOD, RIDATA • DOCUMENT Ε.Π.Ε. Σουλίου 2 & Βουλιαγμένης,
173 42, Αγ. Δημήτριος, Εταιρία πληροφορικής • ΑΓΚΟΠΙΑΝ-ΠΡΟΦΩΤ Ε.Π.Ε. Κολοκοτρώνη 11, Αθήνα Mamiya, Profoto, LEAF,
Horseman, Noblex, KigamO • ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Α.Ε. Δημ. Μουτσοπούλου 115, 185 41, Καμίνια, NCL, GOLDBUCH, LS, BIELLE, QPAQ, E-BOX • MERKOURI Αν. Ρωμυλίας 11, Κάτω Τούμπα, 544 54, Θεσσαλονίκη, Παραγωγή αναλογικού & ψηφιακού άλμπουμ,
ΗΛΙΟΣ, KRUSELL • K. ΣIΑΛΙΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. - VIDEOPHOT Παπαδιαμάντη 11, Άνω Πατήσια 111 41 Αθήνα, BRAUN, REFLECTA,RIME
LITE, HAIDA, MIKONA • ΒΑΤΤΗΣ Δ. & Φ. Ο.Ε. Προέκτ. Γιαννιτσών 155 , 546 24, Θεσσαλονίκη, Φωτογραφικό εργαστήριο - Ψηφιακό
άλμπουμ • DIGITAL BOOK - ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. Κολοκοτρώνη 19, 546 41, Θεσσαλονίκη, Ψηφιακό άλμπουμ • Γ. & Ρ.
ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗ Ο.Ε. Κ. Παλαμά 9, 546 30, Θεσ/νίκη, PANODIA, CARTISSIMO, ERNO • IKAROS MEDIA PACKAGING Αριστοτέλους 77,
152 32, Χαλάνδρι, Ειδικές συσκευασίες DVD- κατασκευή, εμπορία • EXPAND DIGITAL Γυφτοπούλου 3, 152 33, Χαλάνδρι, PRIMERA,
WYTRON & VINPOWER • M C MANIOS cine video equipment center Αραχναίου 14, 115 22, Αθήνα, Εισαγωγείς αξεσουάρ για
τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές • ΤΡΙΓΩΝΟ Ο.Ε. - ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ ΑΘ. & ΥΙΟΙ 3ο ΧΛΜ Κατερίνης - Ν. Εφεσσού, 601 00,
Κατερίνη, Κορνίζα, προφίλ καθρεφτών • XLG GRAPHIC DESIGN Παλληκαρίδη 31, 183 45, Μοσχάτο, Ψηφιακές εκτυπώσεις μεγάλου
μεγέθους και επιγραφών • KARTOMANIA Ε.Π.Ε. Παλληκαρίδη 31, 183 45, Μοσχάτο, Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφών • ART
POINT Ο. ΔΕΛΗΣΤΕΦΑΝΗ - Σ. ΒΑΡΔΑΚΤΣΟΓΛΟΥ Ο.Ε. ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου Ο.Τ. 43, 570 22, Τ.Θ. 1319, Θεσσαλονίκη, ART POINT, INNOVA,
SIHL, PREMIER ART, XPLORER, COUNTRY LIVING GIRAUDI, SHOT2GO • CARTISSIMO Κουντουριώτου 23, 141 22, N. Ηράκλειο,
Φωτογραφικά άλμπουμ • TONNAGE Αμυγδαλιές 5, 564 29, Ν. Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη, TENBA, SKOOBADESIGN, INDURO, ALPINE
INNOVATIONS • www.limepress.gr 17ης Νοεμβρίου 92, 155 62, Χολαργός, Φωτογραφικές επιχειρήσεις, PHOTO BOOK •
TECHNOTRADE.GR Καστοριάς 8, 104 41, Αθήνα, Γενικό εμπόριο Η/Υ, Canopus, Grass Valley • BEST OFFICE SOLUTIONS Λ.
Αργυρουπόλεως 83, 164 51, Αργυρούπολη, Εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών • ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. - JΜ
SOLUTIONS Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα, Εμπορία χαρτιού - μελανιού, εκτυπωτικά μηχανήματα, οθόνες Η/Υ, διαχείριση
χρώματος • ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. - 3Μ Καλλιρρόης 184-6 & Δημοφώντος 157-9, 118 52, Α. Πετράλωνα, Ψηφιακά μηχανήματα
εκτύπωσης υλικά μεταξοτυπίας, Εισαγωγές και κατασκευές διαφημιστικών δώρων • ΚΟΚΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε. – FISHEYE
Αδριανοθύρων 23, 172 37, Υμηττός, Εισαγωγή φωτογραφικών ειδών • FOTO TO GO Πλάτωνος 124, 176 74, Καλλιθέα, Photokiosks,
SHINCO, IDPHOTOS, Συστήματα παραγωγής photobook • ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - STAR ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ Δημ. Γούναρη 63, Τριανδρία,
Θεσσαλονίκη, Χειροποίητα ψηφιακά άλμπουμ, χειροποίητα βιβλία ευχών, βιβλιοδεσίες, ψηφιακές εκτυπώσεις, σχεδιασμός
(δημιουργικό) ψηφιακών άλμπουμ • ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε. χ-rite-PANTONE 26ης Οκτωβρίου 44, 546 27, Θεσσαλονίκη, Χ-RITE •
PAPERS Α.Ε. Σπάρτης 13, 564 30, Σταυρούπολη, HAHNEMUELHE χαρτιά, φωτογραφικά • CMC - ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ Φωτογραφικά
Software Εκτυπώσεις Επεξεργασία VIDEO Κύθνου 2, Καμίνια 185 41, Πειραιάς, DG FOTO ART • STUDIO ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ Αιγαίου 23,
551 34, Θεσ/κη, Ψηφιακό άλμπουμ • ΜορφEς καλλονHς Αρκαδίου 13, 134 51 Καματερό Αττικής, Σχεδιασμός επαγγελματικών
χειροποίητων άλμπουμ, αυτοκόλλητα διακόσμησης • ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. Ήρας 6, 144 51, Μεταμόρφωση, UNIBIND • KONPOLI
– Ι. ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ Ο.Ε. Αχελώου 8, Σφαγεία, 546 27, Θεσσαλονίκη, Konpoli, Walther • MICRODIGITAL Ε.Π.Ε. Ύδρας 6, 182 33, Αγ.
Ιωάννης Ρέντης, Εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών • NETPRINT Ε.Π.Ε. Μακρυγιάννη 6, 141 23, Λυκόβρυση, Ψηφιακές εκτυπώσεις,
εκθέσιακά συστήματα προβολής • www.gamosorganosi.gr Διαδικτυακές υπηρεσίες • ENESSIS - ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ Κ. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Καλυψούς 3, 121 32, Περιστέρι, ENESSIS • Album & Album Γ.ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - Δ.ΜΠΟΥΡΑ Χρ. Τζαβέλα 2, 111 46, Γαλάτσι,
Φωτογραφικά άλμπουμ, κορνίζες • HELLAS DIGITAL Λ. Αλ. Παναγούλη 39. 163 44, Ηλιούπολη, Ψηφιακές εκτυπώσεις • Α. & Κ.
ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Ο.Ε. Κλεοβούλου 5, 145 74, Ροδόπολη Αττικής, Εισαγωγή, εμπόριο κορνιζών • ICONNET - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε.
Νιρβάνας και Ρεγκούκου 7Α, 111 45, Κάτω Πατήσια, PHOTO STORY, VALDAM, SPC-INTERNATIONAL • ΣΔΡΑΛΗΣ Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
‘Υδρας 8Β, 182 33, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Κατασκευή κορνιζών • ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ Θωμά Χατζίκου 14, 546 28 Μενεμένη Θεσ/
νίκης, Ψηφιακή χάραξη με laser σε γρανίτη & πορσελάνη • ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΛΜΟΥ Ε. ΕΙΡΗΝΗ Πελασγίας 36 & Πάρου, 121 36,
Περιστέρι, ACE/AURORA, LUXMEN, MY SLAVE, KAPAFIX, FOMA • ΠΥΡΓΙΑΝΑΚΗ ΜΑΪΡΑ – MAIRARTE Μιαούλη Πεζόδρομος, 190 16,
Βραυρώνα Άρτεμις, Άλμπουμ • ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ Γ. Πανουργιά 2, Αθήνα, Φωτογραφικά πασπαρτού, θερμοτυπικές/
χρυσοτυπικές εκτυπώσεις • GRAFICO - ΤΡΙΦΕΡΗΣ Α. & ΣΙΑ Ο.Ε. 6o χλμ Χαριλάου Θέρμης, 570 01, Τ.Θ. 60732, Θεσσαλονίκη, ΑCCO
BRANDS GBC IBICO REXEL QUARTET, EBA IDEAL, OPUS, VIVID, FASTBIND, NEOLT, WARRIOR, SPC DEEPOL, PEACH, UCHIDA, RHINO-TUFF, CYKLOS, FUJIPLA, ONGLEMATIC, BOSSER, TURICAN KANGARO • GR IPDOMAIN – IPHOST Τερψιθέας 18, 12351, Αγία
Βαρβάρα, Υπηρεσίες internet • ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ - HELLENIC PHOTO FRAME Αγ. Αθανασίου 16, 480 60, Πάργα, Κορνίζες • Avb
PHOTOWORLD Τερψιθέας 24, Θεσ/κη, Ψηφιακό άλμπουμ • PPI PHOTOHOROS Πύρρωνος 8, 272 00, Αμαλιάδα, Βιβλιοδεσία
ψηφιακών άλμπουμ • DIGITAL SERVICE Αλεξάνδρας 25Α, 134 51, Καματερό, Συντήρηση και επισκευή φωτογραφικού εξοπλισμού
• NEW DIGITAL WORLD Φλέμινγκ 56, 187 57, Κερατσίνι, Εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών, αποθηκευτικά μέσα • COMPUPRESS Α.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 304 & Λοχαγού Δεδούση 1, Χολαργός, Εκδόσεις • ΡΕΠΡΟΧΑΡΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. Ζαλόγγου 2, 16 78, Αθήνα, REXAM
USA, NEOPT υλικά εκτυπώσεων • PHOTOFLEX STUDIO Αμφιτρίτης 7, 175 61, Παλαιό Φάληρο, Φωτογραφική επιχείρηση • YOPIX,
PHOTO BOOK • www.techblog.gr site τεχνολογίας • DIGITAL LAB SERVICE Νερατζούλας 1 & Λ. Καραμανλή 50, 136 71, Αχαρνές,
service minilab • ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Μ. Μπότσαρη 16, 122 41, Αιγάλεω, Επαγγελματικά δώρα • ΚΑΛΗΘΕΑ - ΓΕΩΡΓΑΚΑΣ
Γ. Παυσανίου 14, 121 33, Περιστέρι, Βιβλία, φωτογραφίες, κορνίζες • COPY EXPRESS - ΑΦΟΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. Χαρ.
Τρικούπη 88, 106 80, Αθήνα, Ψηφιακές εκτυπώσεις • ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΔΩΛΟ, Περιοδικό • ΒΙΒΛΙΟ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Μακρυγιάννη
19, 173 42, Αγ. Δημήτριος • ΜΕΤΑΛΛΟΓΡΑΜΜΗ Αρκαδίας 8, 153 44, Γέρακας Αττικής, Επίπλωση επαγγελματικών χώρων • Π.Ο.Φ.
/ Ε.Κ.Φ.Α., Σωματείο • Ενωση φωτορεπορτερ ελλαδος, Σωματείο • RIZOS A.E. Β’ Πάροδος Ολύμπου, 570 09, Καλοχώρι Θεσ/κης •
ΦΟΙΒΟΣ, Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης & Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων Φωτογράφων • Ελληνικη φωτογραφικη
εταιρεια, Καλλιτεχνικό Σωματείο • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ • Ε.Φ.Ε. Ηρακλειου, Καλλιτεχνικό Σωματείο • συνδεσμοσ
καλλιτεχνων ΦΩΤΟΓΡΑΦων ΠΕΙΡΑΙΑ , Σωματείο • ΕΛ. ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, Σωματείο • ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Σωματείο • ΣΥ.ΜΟ.ΦΕ., Σωματείο • ΒAθος ΠεδIου, Σωματείο • ΖΕΥΞIΣ, Σωματείο • ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΝΕΑ, Περιοδικό
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ΣΕΛΙΔΑ 

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

EDIA
EDIA // ΨΗΦΙΑΚΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
ΑΛΜΠΟΥΜ // PHOTOFINISHING
PHOTOFINISHING // ΦΩΤΟΚΙΝΗΤΗ
ΦΩΤΟΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Σεμινάρια για όλους
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
17:00-18:30
• Photoshop Ι
Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα, είδη αρχείων διαφορές. Τα βασικά εργαλεία - παλέτες.
Χρωματική διόρθωση, εισαγωγή στα Layers.
Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector.
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

19:30-21:00
• Photoshop ΙΙ
Προχωρημένες τεχνικές με Layers, κανάλια (χρωματικά
-Alpha channels), αυτοματισμοί (Actions), ρετουσάρισμα.
Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK. Διαχείριση layer-layer mask.
Εισηγητής: Βαγγέλης Κόκκορης
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
12:00-13:30
• Color management
Ποιές οθόνες είναι κατάλληλες για επεξεργασία εικόνας,
Συστήµατα (hardware/software) δηµιουργίας προφίλ,
Εφαρµογές
Εισηγητής: Γιώργος Τζώρτζης
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

14:30-16:00
• RΑW format
Workflow RAW αρχείων μέσω του Bridge και του
Photoshop. Μεταφορά και αποθήκευση, τακτικές και
κακοτοπιές. Ρυθμίσεις και ιδιότητες RAW αρχείων,
επεξεργασία και διορθώσεις.
Εναλλακτικές μορφές και προγράμματα επεξεργασίας.
Εισηγητής: Γιώργος Τζώρτζης
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
ΑΙΘΟΥΣΑ Α
12:00-13:30
• Σύνθεση και αισθητική
Τα μυστικά για καλύτερες φωτογραφίες μέσα από απλές
συμβουλές. Μάθετε για τον κανόνα των τρίτων, τη
λειτουργία της προοπτικής, τα σχήματα και τα μοτίβα.
Κατακτήστε τους κανόνες της σύνθεσης και κατανοήστε τις
βασικές έννοιες της αισθητικής και της οπτικής αντίληψης.
Εισηγητής: Τάκης Δεβελίδης
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

14:30-16:00
• Αστροφωτογραφία
Τι είναι η αστροφωτογράφιση; Πως αυτή επιτυγχάνεται;
Πότε πραγματοποιείται; Που ακριβώς λειτουργεί
καλύτερα; Σε τι μπορεί να βοηθήσει η εφαρμογή της;
Αναλυτική περιγραφή οπτικών διατάξεων
αστροφωτογράφισης και παρουσίαση παραδειγμάτων.
Εισηγητής: Δρ. Θανάσης Αραβαντινός
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

17:00-18:30
• Photoshop Ι
Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα, είδη αρχείων διαφορές. Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. Χρωματική
διόρθωση, εισαγωγή στα Layers.
Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector.
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

19:30-21:00
• Photoshop ΙΙ
Προχωρημένες τεχνικές με Layers, κανάλια (χρωματικά
-Alpha channels), αυτοματισμοί (Actions), ρετουσάρισμα.
Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK. Διαχείριση layer-layer mask.
Εισηγητής: Βαγγέλης Κόκκορης
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

17:00-18:30
• Photoshop Ι
Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα, είδη αρχείων
- διαφορές. Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. Χρωματική
διόρθωση, εισαγωγή στα Layers.
Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector.
Εισηγητής: Γιώργος Μαχιάς
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

19:30-21:00
• Photoshop ΙΙ
Προχωρημένες τεχνικές με Layers, κανάλια
(χρωματικά -Alpha channels), αυτοματισμοί (Actions),
ρετουσάρισμα.Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK.
Διαχείριση layer-layer mask.
Εισηγητής: Βαγγέλης Κόκκορης
Κόστος: 25 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)
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Oι εγγραφές στα σεμινάρια
Μπορείτε να γραφτείτε στα σεμινάρια με τρεις τρόπους:
1) Στα γραφεία του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ μέχρι 03/03/09
Υπεύθυνη κ.Τσάμη, Τηλ.: 210 8541400
2) Οnline στο www.photovision.gr μέχρι 03/03/09
(Kaταβάλλοντας το αντίτιμο την Πέμπτη 05/03/09 επιτόπου,
στoν χώρο της έκθεσης )
3) Στη reception της έκθεσης
(Εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις)

Ειδική παροχή σε όλους
Η εγγραφή σε σεμινάριο σας παρέχει δωρεάν είσοδο στην έκθεση.

ΣΕΛΙΔΑ 

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ // DIGITAL
DIGITAL IMAGING
IMAGING // PROFESSIONAL
PROFESSIONAL MEDIA
MEDIA // ΨΗΦΙΑΚ
ΨΗΦΙΑΚ
Σεμινάρια μόνον για επαγγελματίες
ΜΕΓΑΛΗ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ PHOTOVISION ”ΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ”

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
11:00-14:00
• Η βιντεοσκόπηση κοινωνικών εκδηλώσεων
Δουλεύοντας επαγγελματικά σε ανταγωνιστικούς
καιρούς. Προετοιμασία, λήψη, μοντάζ, παρουσίαση.
Τεχνικά και αισθητικά θέματα. Πρακτικές
συμβουλές, για επαγγελματίες.
Εισηγητής: Χρήστος Μόντες
Κόστος: 60 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)

15:00-18:00

• Ψηφιακός γάμος για επαγγελματίες
MASTERCLASS Α’
Αξιολόγηση εξοπλισμού, πλάνο γάμου.
Τεχνικές λήψεων προσαρμοσμένες στις
σύγχρονες απαιτήσεις. Διαχείριση αρχείων.
Εισηγητής: Τάσος Βασιλειάδης
Κόστος: 60 ευρώ ( τιμή με Φ.Π.Α.)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το δεύτερο αυτοτελές μέρος του σεμιναρίου θα γίνει
την Κυριακή. Τα δύο σεμινάρια είναι ανεξάρτητα το ένα με το άλλο
και η παρακολούθηση του ενός δεν προϋποθέτει την παρακολούθηση του άλλου
Φώτ: Τ. Βασιλειάδης / σεμινάριο “Ψηφιακός γάμος για επαγγελματίες”

Ανοιχτή Εκδήλωση/Συζήτηση
ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
19:00-21:00
“Το δικαίωμα φωτογράφησης
σε δημόσιους χώρους”
Τα νομοθετικά κενά. Κρατική και ιδιωτική αυθαιρεσία εναντίον
του συνταγματικά κατοχυρωμένου
δικαιώματος της έκφρασης.
Διοργάνωση: Περ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ Είσοδος ελεύθερη

ΣΑΒΒΑΤΟ 7 ΜΑΡΤΙΟΥ

Το party του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Ώρα 21:30 έως ότου αντέξουμε!
Χώρος: Πριν την έξοδο της έκθεσης

Μπαγλαμαδάκι & μπουζούκι
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ
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Κλείνουμε είκοσι χρόνια και το γιορτάζουμε με ζωντανή μουσική,
μεζέδες και κρασάκι. Είσoδος ελεύθερη

ΣΕΛΙΔΑ 

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

A
A // ΨΗΦΙΑΚΟ
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΛΜΠΟΥΜ
ΑΛΜΠΟΥΜ // PHOTOFINISHING
PHOTOFINISHING // ΦΩΤΟΚΙΝΗΤΗ
ΦΩΤΟΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
5-9 Μαρτίου • Πρώην Ανατολικό Αεροδρόμιο Αθηνών/Ελληνικό

ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
10:00-14:00
• Πανελλήνιο συνέδριο καταστημάτων
Kodak Εxpress
Ενημέρωση για τις τάσεις της αγοράς, το νέο
φωτογραφικό κατάστημα, προωθητικές ενέργειες,
νέες υπηρεσίες εκτύπωσης κ.ά.
Διοργάνωση: Kodak
Είσοδος: Αυστηρά με ειδική προσωπική πρόσκληση

15:00-18:00
• Ψηφιακός γάμος για επαγγελματίες /
MASTERCLASS Β’

Eνημερωτική εκδήλωση
ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009
19:00-21:00

“Βιομετρική φωτογραφία. Από τα διαβατήρια
στις αστυνομικές ταυτότητες και στα διπλώματα”
Οι τελευταίες εξελίξεις στο θέμα και ακόμη διάφορα άλλα
συνδικαλιστικά ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.
Διοργάνωση: Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων
Είσοδος: Ελεύθερη

Τελικό προϊόν και νέες τάσεις. Προγράμματα σχεδιασμού
ψηφιακού album. Τελική επεξεργασία (retouche φίλτρα).
Οδηγίες εκτύπωσης & βιβλιοδεσίας.
Εισηγητής: Τάσος Βασιλειάδης
Κόστος: 60 ευρώ (τιμή με Φ.Π.Α.)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Stand Νο

Α26

Σας περιμένουμε με super προσφορές
σε όλες μας τις εκδόσεις δώρα και πολλές
εκπλήξεις. Ελάτε να γνωρίσετε τους συντάκτες,
να μας πείτε την γνώμη σας για το
περιοδικό, να μας δείξετε φωτογραφίες σας.
Ραντεβού στη Photovision!

Oι εκδηλώσεις των εταιριών
Θα υπάρξει πληθώρα επιδείξεων νέων προϊόντων και show που θα πραγματοποιηθούν εντός των περιπτέρων των
εκθετών αλλά και σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους της PHOTOVISION.
Το πρόγραμμα θ’ ανακοινωθεί με λεπτομέρειες στον κατάλογο της έκθεσης και στο www.photovision.gr
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PocketWizard
ControlTL
Ραδιοσυχνότητες για TTL φλας
Οι επαγγελματίες φωτογράφοι
χρησιμοποιούσαν για χρόνια τα ασύρματα
συστήματα της PocketWizard για την
ενεργοποίηση των φλας τους. Με την
επέλαση όμως της ψηφιακής τεχνολογίας,
οι φωτογράφοι έψαχναν μια απλούστερη
λύση για τα εξωτερικά TTL φλας.
Οι διαθέσιμες λύσεις υπήρξαν καλές,
όμως είχαν περιορισμούς ή αυξημένη
πολυπλοκότητα. Το νέο σύστημα
ControlTL της PocketWizard είναι απλό σε
επίπεδο «τοποθετείς και φωτογραφίζεις»
(slide-n-shoot).
Το σύστημα διαθέτει συσκευή εκπομπής
MiniTT1 και τον δέκτη FlexTT5 για
φωτογραφικές Canon και Nikon.
Ο MiniTT1 εφαρμόζει στο hot shoe
της μηχανής και μπορεί να ελέγξει ένα
ή περισσότερα flash Canon E-TTL ή
Nikon i-TTL σε ταχύτητες μέχρι 8 καρέ
ανά δευτερόλεπτο. Η όλη διαδικασία
γίνεται αυτοματοποιημένα, με το σύστημα
να αυτορρυθμίζεται ανάλογα σε κάθε
αλλαγή στις ρυθμίσεις, όπως η ταχύτητα
κλείστρου, το διάφραγμα ή το flash
exposure compensation. Τέλος είναι
δυνατή η ταυτόχρονη χρήση TTL flash και
χειροκίνητων studio flash.

Fujifilm Acuity Advance X2
Νέα πρέσα UV Inkjet
Η Fujifilm και η Fujifilm Sericol ανακοίνωσαν την κυκλοφορία της νέας πρέσας Acuity
Advance X2. Το νέο μοντέλο διπλασιάζει την επιφάνεια εκτύπωσης σε σχέση με την
Acuity Advance, γεγονός που της επιτρέπει να εκτυπώνει σε επιφάνειες 304,8x241,1cm
με πάχος μέχρι 4,8cm. Το σύστημα διπλής ζώνης με ανεξάρτητο έλεγχο κενού επιτρέπει
την εκτύπωση μίας εικόνας στη μία ζώνη ενώ γίνεται προετοιμασία μιας άλλης στη
δεύτερη ζώνη, μεγαλώνοντας έτσι την ταχύτητα εκτύπωσης. Η Acuity Advance X2
ενσωματώνει την ίδια τροποποιημένη συστοιχία κεφαλών εκτύπωσης που διέθετε η
Acuity Advance. Η ταχύτητά της πρέσας σε υψηλή ποιότητα φτάνει τα 22 τετραγωνικά
μέτρα την ώρα. Επιπλέον, είναι διαθέσιμη σε δύο εκδόσεις: τετραχρωμία CMYK ή
CMYK συν λευκό, με μελάνια Fujifilm Sericol Uvijet UV inks. Τέλος η τεχνολογία
variable drophead στις κεφαλές επιτρέπει την εκτύπωση σε μια μεγάλη ποικιλία
επιφανειών σε σχεδόν φωτογραφική ποιότητα.
FUJIFILM HELLAS 210 9404100

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 210 7236847

Kodak
HP

Το νέο EKTAR 100 τώρα και σε 120

Οικονομικά αποτελέσματα
Α Τριμήνου 2009

Η κυκλοφορία του φιλμ
EKTAR 100 της Kodak στην
έκδοση 35mm σύμφωνα
με την εταιρεία συνάντησε
μεγάλη ανταπόκριση από
τον επαγγελματικό κόσμο.
Υπήρξαν μάλιστα αρκετοί
επαγγελματίες οι οποίοι
εξέφρασαν την επιθυμία να
δουν το νέο φιλμ και στο
μεσαίο φορμά. Η Kodak,
ανταποκρινόμενη στη
ζήτηση, θα κυκλοφορήσει το
EKTAR 100 σε έκδοση 120,
για εφαρμογές στις οποίες
απαιτούνται φωτογραφίες
εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης.
Το EKTAR 100 είναι υπερλεπτόκοκκο φιλμ το οποίο απευθύνεται κυρίως σε όσους
ασχολούνται με τη φωτογράφιση φύσης και την ταξιδιωτική φωτογραφία. Η έκδοση
των 120 θα είναι διαθέσιμη στις αρχές Απριλίου του 2009.

Η HP ανακοίνωσε στις 19 Φεβρουαρίου
τα οικονομικά της αποτελέσματα για το
πρώτο οικονομικό τρίμηνο που έληξε
στις 31 Ιανουαρίου 2009. Παρά τη διεθνή
οικονομική κρίση, τα καθαρά έσοδα
της εταιρείας ήταν 28,8 δισεκατομμύρια
δολάρια, που αντιστοιχούν σε αύξηση
1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο πέρυσι, ή 4% αν προσαρμοστούν
σε συναλλαγματικές επιδράσεις. Τα
λειτουργικά κέρδη GAAP ανήλθαν σε
$2,5 δισεκατομμύρια ενώ τα GAAP κέρδη
ανά μετοχή (EPS) ανήλθαν σε $0,75. Τα
λειτουργικά κέρδη non- GAAP ήταν $3,1
δισεκατομμύρια. Αξίζει να σημειωθεί
πως ο κλάδος των υπηρεσιών σημείωσε
λειτουργικά κέρδη ρεκόρ της τάξης του
$1,1 δισεκατομμυρίου.
HEWLETT PACKARD 210 8091100
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Dell Wasabi PZ310
Ένας εκτυπωτής…του χεριού σας
Ο Wasabi PZ310 της Dell είναι
ένας λιλιπούτειος φωτογραφικός
εκτυπωτής, σχεδιασμένος για χρήση
με κινητά τηλέφωνα, ψηφιακές
φωτογραφικές και φορητούς
υπολογιστές.
Με μέγεθος λίγο μεγαλύτερο
από παλάμη χεριού, ο Wasabi
ενσωματώνει την τεχνολογία
εκτύπωσης ΖΙΝΚ. Εκτυπώνει χωρίς
μελάνι σε ειδικό χαρτί ZINK μεγέθους
5x7,5 εκ. - λόγω μεγέθους είναι
η μόνη διάσταση που υποστηρίζει –
το οποίο διαθέτει αυτοκόλλητη
πίσω επιφάνεια.
Οι φωτογραφίες τυπώνονται χωρίς
λευκό πλαίσιο (borderless) σε περίπου
ένα λεπτό, ενώ η απουσία μελανιού
μειώνει το κόστος ανά φωτογραφία.
Τέλος, ο Dell Wasabi PZ310 διαθέτει
δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης
μέσω Bluetooth με τις συνεργαζόμενες
συσκευές. Η τροφοδοσία γίνεται
από μπαταρία, καταργώντας την
πολυπλοκότητα των καλωδίων.
Διατίθεται σε τρία χρώματα, μαύρο,
μπλε και ροζ.
DELL 210 8129800

Leica SF 58
Νέο flash από τη Leica
H Leica Camera AG παρουσίασε στα μέσα Απριλίου τη νέα μονάδα flash SF58. Η μεγάλη
ισχύς (αριθμός οδηγός 58 (ISO 100/21) μεταφράζεται σε υψηλή παροχή, ενώ ο πλήρως
περιστρεφόμενος ανακλαστήρας διευκολύνει τη δυνατότητα φωτισμού με bounce ή
άλλα εφέ. Ο ενσωματωμένος δευτερεύων ανακλαστήρας ταυτόχρονα γεμίζει τις σκιές και
εξισορροπεί το φως, ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες. Για φωτογραφίες πορτρέτου ή
για απαλότερο φωτισμό διατίθεται προαιρετικός διαχυτήρας. Το κάτοπτρο της κεφαλής
ζουμάρει από 24 μέχρι 105mm ενώ περιλαμβάνεται και υπερ-ευρυγώνιος διαχυτήρας για
συνεργασία με φακό ως 18mm. Το Leica SF 58 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλες τις Leica
rangefinder και SLR καθώς και με όλα τα μοντέλα του S-system. Τέλος, είναι εξοπλισμένο
με θύρα USB για εύκολες αναβαθμίσεις firmware, υποσχόμενο συμβατότητα και με
μελλοντικά μοντέλα της Leica.
ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 210 3818301

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400, fax: 210 8541485, www.photo.gr
Eκδότης: Τάκης Τζίμας, Διευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής, Αρχισυντάκτης: Άγγελος Κυρίτσης

www.photo.gr

Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, Σύνταξη: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου, Τεχνική
υποστήριξη: Ελισάβετ Τσάμη Διαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας, Χριστίνα Βαρδάλη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr
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Το CBL Lens, είναι το τέλειο εργαλείο
εξισορρόπησης λευκού & χρωμάτων
για την ψηφιακή σας μηχανή!

The Βest Full Color Resolution, Gradation
And Sharpness of Your Photos & Video settings by

τιμή: 89euro

Tæþñôæ 12, 106 77 ÁèÞíá, Ôçë.: 210 3818301, 21038412 36,
Fax: 210 3815908, www.skiadopoulos.gr
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Το πράσινο στις πόλεις
Έκθεση φωτογραφίας στη
Θεσσαλονίκη
«Το πράσινο στις πόλεις» τιτλοφορείται η
έκθεση φωτογραφίας που εγκαινιάστηκε
την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2009
στο βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού
Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (Τσιμισκή
11, Θεσσαλονίκη). Η έκθεση είναι
παραγωγή του Βοτανικού Κήπου Δήμου
Σταυρούπολης και του Φωτογραφικού
Κέντρου Θεσσαλονίκης και διοργανώνεται
σε συνεργασία με το σωματείο «Φίλοι
Πράσινου Θεσσαλονίκης» και την
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και
Πολιτισμού - Παράρτημα Θεσσαλονίκης.
Η έκθεση περιλαμβάνει περίπου 30
φωτογραφίες, που δεν εστιάζουν μόνο
στην έλλειψη πρασίνου από τις σύγχρονες
πόλεις αλλά αναδεικνύουν έναν
πλούτο φωτογραφικών και θεωρητικών
προσεγγίσεων.
Διάρκεια της έκθεσης: 16 - 25/02/09.
Ώρες λειτουργίας βιβλιοπωλείου:
Δευτ., Τετ., Σάβ.: 10.00 - 15.00
Τρ., Πέμ., Παρ.:10.00 - 21.00.
Τηλ: Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ (Τσιμισκή 11):
2310 288.036, φαξ: 2310 226.460

Κis-Photo-me
Νέα αντιπροσωπεία
Η Digital Lab Service ΕΠΕ ανέλαβε πρόσφατα την αποκλειστική αντιπροσωπεία του
οίκου Kis - Photo-Me group για όλη την Ελλάδα. Στα πλαίσια αυτής της εκπροσώπησης
αναλαμβάνει την διάθεση, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του συνόλου των
μηχανημάτων και προϊόντων της Kis, όπως την πλήρη σειρά των ψηφιακών minilab DKS
1600 - 1700, DKS 910 - 920 DRY, Photobook Pro V2, E-station και Speed Lab 100 - 200,
καθώς και τα χημικά και τα αναλώσιμα της εταιρείας.
DIGITAL LAB SERVICE 210 2442585

XEROX
Ολοκληρωμένες Λύσεις Ψηφιακής
Εκτύπωσης Φωτογραφίας στην
Έκθεση PHOTOVISION 2009
Με νέες ολοκληρωμένες λύσεις για
την αγορά της ψηφιακής φωτογραφίας
η Xerox Hellas συμμετέχει στην
έκθεση PHOTOVISION, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στo Πρώην Ανατολικό
Αεροδρόμιο Αθηνών από τις 5 ως τις
9 Μαρτίου 2009. Όσοι επισκεφθούν
το περίπτερο της Xerox στην έκθεση
Photovision θα έχουν την ευκαιρία
να δουν από κοντά ολόκληρη τη
διαδικασία παραγωγής ψηφιακών
φωτογραφικών προϊόντων, όπως
album, photobook, ημερολόγια, αφίσες,
κάρτες, σελιδοδείκτες, ευχετήριες
κάρτες, τρισδιάστατες φωτογραφικές
εφαρμογές κ.α.. Παράλληλα, σε ειδικά
διαμορφωμένο χώρο του περιπτέρου
της, η Xerox θα πραγματοποιήσει
τέσσερις παρουσιάσεις ειδικά για το
κοινό των επαγγελματιών φωτογράφων
και αναφορικά με τις νέες δυνατότητες
ανάπτυξης ψηφιακών φωτογραφικών

καταστημάτων. Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων που έχουν προγραμματιστεί, οι
επαγγελματίες του χώρου μπορούν να ενημερωθούν άμεσα από τα στελέχη της Xerox
για τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς, για τις εφαρμογές και λύσεις που προσφέρει η
Xerox, καθώς και για τα οφέλη που αυτές μπορούν να υποστηρίξουν αναφορικά με τη
μείωση του κόστους και την αύξηση της παραγωγικότητας.
Οι παρουσιάσεις θα λάβουν χώρα τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Παρασκευή 6/3, ώρα 18:00, Σάββατο 7/3, ώρα 18:00, Κυριακή 8/3, ώρα 12:30 &
Δευτέρα 9/3, ώρα 18:00,
Οι ενδιαφερόμενοι, για το συντονισμό της συμμετοχής τους ή εναλλακτικά για τον
προγραμματισμό αποκλειστικής παρουσίασης στο περίπτερο της Xerox, μπορούν να
επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 800 11 07 417.
XEROX @ PHOTOVISION 5-9 Μαρτίου ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Α8
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Αξιόπιστες και Αναβαθμισμένες
Εκθεσιακές Εφαρμογές

• Τυποποιημένα εκθεσιακά περίπτερα
• Περίπτερα αναβαθμισμένου εξοπλισμού
• Περίπτερα ειδικού σχεδιασμού
• Ειδικές κατασκευές υποστήριξης οργανωτών

ΑθHνα:
Ιβίσκου & Αδριανού, 136 73 Αχαρνές
τηλ (+30) 21 02476635, τηλ/fax (+30) 21 02406962
e-mail: info@octapus.com.gr
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, 570 22 Σίνδος
τηλ (+30) 231 0796521
τηλ/ fax (+30) 231 0796522
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Χyron Pro 1255
Προσιτή λύση βιβλιοδεσίας για
ψηφιακά άλμπουμ
Το Xyron Pro 1255 είναι μηχάνημα
βιβλιοδεσίας που επιτρέπει τη
δημιουργία φωτογραφιών διπλής όψης
με μέγιστο πλάτος 30 εκατοστών (A3) για
την κατασκευή photobooks.
Η ίδια συσκευή με διαφορετικό
αναλώσιμο μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για πλαστικοποιήσεις και κατασκευή
μαγνητικών επιφανειών. Εκτός από
αυτό το μοντέλο, υπάρχει και ελαφρώς
μικρότερων διαστάσεων Α4.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι
εφαρμόζει την συγκόλληση των
χάρτινων επιφανειών χωρίς θερμική
ενέργεια μέσω συγκολλητικής ύλης και
ισχυρών πιεστικών ράουλων. Το μηχανικό
σύστημα είναι εξελιγμένο για ομοιόμορφη
κατανομή της κόλλας που περιλαμβάνεται
σε ειδικές κασέττες/περιέκτες. Εκτός
από συγκόλληση κάνει και ένα είδος
πλαστικοποίησης (με διαφανές βερνίκι
Matte Laminate Acid Free).
SMART TECHNOLOGY 210 9536522,

Profoto D1
Νέα σειρά αυτοκέφαλων φλας
Το αξιοσέβαστο όνομα της Profoto στον τομέα του στούντιο φωτισμού, ενισχύει ακόμη
περισσότερο τη δυναμική του με τη νέα σειρά monobloc flash D1. Σήμερα με την
καθολική επικράτηση της ψηφιακής λήψης, υπάρχει διαπιστωμένη ανάγκη για φωτισμούς
που να καλύπτουν τις κατάλληλες προδιαγραφές και βασικά την απόλυτη σταθερότητα
λάμψης. Πράγματι η νέα σειρά Profoto D1 χαρακτηρίζεται από τα βελτιωμένα ηλεκτρονικά
και τον έλεγχο μέσω μικροεπεξεργαστή καθώς και το σύστημα πυκνωτή SMPS. H
σταθερότητα λάμψης στα ψηφιακά απαιτείται για δύο κυρίως λόγους: α. απόλυτη ακρίβεια
στην έκθεση και β. ακρίβεια στην χρωματική θερμοκρασία.
Η σειρά Profoto D1 απαρτίζεται από τρία διαφορετικά μοντέλα με διαβάθμιση ισχύος
250, 500 και 1000Watt/sec. (joules) ρυθμίσιμη συνεχώς σε κλίμακα 1-1/64 και βήματα
1/10stop (ή, αν θέλετε, 7stop). Παραπέρα διαθέτει και πολλά άλλα πλεονεκτήματα όπως
γρήγορο κύκλο επαναφόρτισης (0.1-0.8sec.) και μικρή διάρκεια λάμψης για να παγώνει
η κίνηση και να μπορεί να δουλέψει με κινούμενα αντικείμενα, ειδικά εφέ κλπ. Το σώμα
και η μοντούρα είναι ίδια με τα προηγούμενα μονομπλόκ της Profoto με αποτέλεσμα να
ταιριάζουν όλα τα εξαρτήματα light modifiers (ανακλαστήρες, softbox κλπ.)
ΑΓΚΟΠΙAΝ 210 3243147

Ενιαίος φορτιστής για τα κινητά
…αμήν και στις φωτογραφικές μηχανές
Μετά από πίεση προερχόμενη από την ευρωπαϊκή επιτροπή και περιβαλλοντικές οργανώσεις, μια ad hoc ένωση κατασκευαστών και
εταιριών κινητής τηλεφωνίας συμφώνησαν στην εξέλιξη, σχεδίαση και τελικά παραγωγή ενός φορτιστή που θα εξυπηρετεί πολλαπλάσιες
συσκευές κινητής τηλεφωνίας από διαφορετικά εργοστάσια. Οι εταιρίες Orange, Telefonica, Vodafone, AT&T, Mobikom Austria, T-Mobile,
Telenor, Telstra, Nokia, Samsung, Motorola, LG και Sony Ericsson υπέγραψαν σχετικό μνημόνιο συνεργασίας. Με βάση αυτό συμφωνούν
ότι θα ακολουθήσουν το πρότυπο miniUSB για όλα τα κινητά τους τηλέφωνα. Πρωταρχικό ρόλο διεδραμάτισε η ένωση GSMA και
σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Rob Conway, πρόκειται για μια οικολογικά φιλική και λογική πρωτοβουλία που θα προσφέρει πολλές
οικονομίες κλίμακας, εν μέσω οικονομικής κρίσης. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι το 2012 τουλάχιστον το 50% των παραγόμενων κινητών,
να εξοπλίζεται με mini USB φορτιστή.
Εμείς από την πλευρά μας, περιοριζόμαστε ν’ αναρωτηθούμε για τη σκοπιμότητα παρόμοιας κίνησης στο χώρο των ψηφιακών φωτ.
μηχανών. Με ενιαίο, απλό φορτιστή πολλά προβλήματα θα λύνονταν και ήταν πιο λειτουργικό να έχουμε διαθέσιμες, διαρκώς
φορτισμένες digital compact (στις DSLR οι αυξημένες ανάγκες ηλεκτρικής τροφοδοσίας μάλλον είναι αποτρεπτικές για χρήση mini USB
τροφοδοτικού).
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Tεχνολογία

Νέα σειρά μηχανών Fujifilm
Fujifilm FinePix Z30
Ένα μοδάτο αξεσουάρ

Fujifilm FinePix S1500
Κομψή, ελαφριά και με μεγάλο
zoom
Η Fujifilm παρουσίασε το μοντέλο
S1500, μια superzoom μηχανή με
μικρό βάρος και ενσωματωμένο
φακό zoom 12x. Η μηχανή, η οποία
απευθύνεται στον προχωρημένο
ερασιτέχνη φωτογράφο, διαθέτει
αισθητήρα 10 Megapixel, μεγέθους
1/2,3”. Ο φακός Fujinon έχει εστιακή
απόσταση 33-396mm (σε ισοδυναμία
φορμά 35mm). Για λήψεις χωρίς
φαινόμενα κουνήματος ιδίως στο
μέγιστο zoom, η S1500 ενσωματώνει
διπλό σύστημα σταθεροποίησης της
εικόνας, συνδυάζοντας CCD-shift
με ψηφιακό image stabilization. Για
φωτογράφιση κινούμενου θέματος με
τη διατήρηση της εστίασης, η μηχανή
εφαρμόζει τη λειτουργία Tracking Auto
Focus, η οποία αποδίδει ακόμα και
στο μέγιστο zoom του 12x. Τέλος, στη
FinePix S1500 κάνει την εμφάνισή της
και η λειτουργία Panorama Shooting,
που πρωτοπαρουσιάστηκε στην
S1000fd, η οποία επιτρέπει στους
χρήστες τη δημιουργία πανοραμικών
φωτογραφιών, συνενώνοντας τρεις
ξεχωριστές φωτογραφίες.

Αν η ιδανική μηχανή πρέπει να είναι
απαραιτήτως όμορφη, μοδάτη και
βολική, τότε σίγουρα θα λατρέψετε
την νέα Fujifilm FinePix Z30 που
συνταιριάζει με έμπνευση την
τεχνολογία και το στυλ. Σκοπός
της Fuji είναι να γίνει απαραίτητο
αξεσουάρ σε καθένα που ζει μια
γρήγορη καθημερινότητα και θέλει
να μοιράζεται εύκολα και ταχύτατα
τις φωτογραφίες αλλά πάντα κουβαλώντας ένα καλαίσθητο gadget.
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά, τα 10 MP είναι υπεραρκετά για να καλύψουν τη
δημιουργικότητα σας ενώ διαθέτει 3x οπτικό zoom, Face Detection, σταθεροποίηση
εικόνας, ευαισθησία ISO έως 1600 και αρκετά προγράμματα σκηνών.
Επιπροσθέτως διαθέτει λειτουργία Dual Blog που αυτόματα προσαρμόζει το μέγεθος της
εικόνας και του βίντεο για να διευκολύνει το μοίρασμα τους με διάφορες ιστοσελίδες.

Fujifilm FinePix Z33WP
Ψηφιακή πράσινη βουτιά
Πολύ δημοφιλείς γίνονται σταδιακά οι
αδιάβροχες ψηφιακές compact.
Η Ζ33WP (Waterproof) ακολούθησε την
παρουσίαση της υπόλοιπης νέας σειράς
FinePix λίγο πριν την αμερικάνικη έκθεση
PMA στο Las Vegas (3-5 Mαρτίου). Μια
αδιάβροχη μηχανή δεν προορίζεται
αποκλειστικά για καταδύσεις, αφού αντέχει
τα στοιχεία της φύσης, τη σκόνη, το νερό,
την υγρασία κλπ. και έτσι εγγυάται την
αντοχή στην κακομεταχείριση.
Η στεγανότητα της Ζ33WP ισχύει σε βάθος ως 3m (για συνεχή παραμονή ως 2 ώρες!).
Πρόκειται για μια slimline (πάχος 20mm) compact 10Μegapixel με υβριδικό φακό zoom 3x
(αποτελούμενο από συμβατικά και πρισματικά στοιχεία). Εννοείται ότι έχει όλα τα καλούδια
όπως προχωρημένο Face Detection με ταυτόχρονη αναγνώριση ως 10 προσώπων στο καρέ
και βελτιστοποίηση εστίασης/έκθεσης αναλογικά με τη θέση τους. Στη λειτουργία Scene
Recognition Auto, η μηχανή επιλέγει το καλύτερο υποπρόγραμμα σκηνής σε συνάρτηση με
τις συνθήκες λήψης (Νight, Landscape, Macro, Portrait, Night Portrait και Backlight).
Για τους οπαδούς του διαδικτύου ενσωματώνεται και Blog Mode...

Fujifilm FinePix J250
Εύχρηστη και οικονομική
Η νεότερη προσθήκη στη σειρά J της Fujifilm είναι μια μηχανή σχεδιασμένη για
καταναλωτές που θέλουν ευχρηστία, καλή ποιότητα εικόνας και χαμηλή τιμή.
Η FinePix J250 διαθέτει αισθητήρα 10 Megapixel και ευρυγώνιο φακό Fujinon
28mm με μέγιστο οπτικό zoom 5x. Στα προηγμένα χαρακτηριστικά της μηχανής
συμπεριλαμβάνονται η αυτόματη επιλογή σκηνής, ο εντοπισμός προσώπων και η
αφαίρεση των κόκκινων ματιών (red eye removal). Τέλος, οι FinePix J250 είναι διαθέσιμες
σε μαύρο η ασημί μεταλλικό σώμα, με εγχάρακτο το λογότυπο της εταιρείας.
FUJIFILM HELLAS 210 9404100
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Eπιχειρήσεις

Ανέστης Αποστολίδης
Όπου και να γυρίσει κανείς το βλέμμα του στα Δυτικά Προάστια υπάρχει
ένα φωτογραφικό κατάστημα «Δ. Αποστολίδης»: στο Αιγάλεω, το Περιστέρι,
την Ιερά Οδό και τη Νίκαια. Ο κ. Ανέστης Αποστολίδης, πολύ αισιόδοξος
και αποφασιστικός, μας μίλησε για το πως αντιλαμβάνεται την τρέχουσα
οικονομική συγκυρία στο κομμάτι που αφορά τη φωτογραφική αγορά. Τον
συναντήσαμε στο πρώτο κατάστημα που ξεκίνησε ο πατέρας του το 1967 στο
Αιγάλεω. Άρχισε ως οικογενειακή επιχείρηση ενώ με την εξέλιξη των εργασιών,
το 1989 δημιουργήθηκε η «Δ. Αποστολίδης Α.Ε.Ε.». Από τότε σε ορίζοντα
δεκαετίας αναπτύχθηκαν τα υπόλοιπα πέντε ιδιόκτητα καταστήματα, πάντα στα
Δυτικά προάστια. Αριθμώντας έξι μαγαζιά μπορεί να θεωρηθεί ως mini αλυσίδα,
απασχολώντας συνολικά 23 άτομα προσωπικό. Τον ίδιο μπορούμε να τον
βρούμε καθημερινά να επιβλέπει τις εργασίες στο πρώτο κατάστημα, στη Θηβών
511. Η παραγωγική υποδομή αποτελείται από 3 μηχανήματα Frontier 375 και 1
μηχάνημα Frontier 570 διατηρώντας όλα αυτά τα χρόνια πιστή συνεργασία με
την Fujifilm Hellas. Αυτό που επιδιώκει είναι στα καταστήματά του να κυριαρχεί
η εξειδίκευση στον τομέα της εικόνας και όποιος τους επισκέπτεται να του μένει η
εικόνα της πολύπλευρης και ισομερώς αναπτυγμένης εξυπηρέτησης στο τρίπτυχο
εμπορικό - εκτύπωση - παροχή υπηρεσίας. Παρόλα αυτά σε συγκεκριμένα σημεία
των καταστημάτων υπάρχουν προϊόντα φαινομενικά άσχετα που όμως έχουν
απήχηση και κερδοφορία. Επιλεκτικά ανέφερε ότι στα καταστήματα τους έχουν
πωληθεί πετυχημένα από πίνακες ζωγραφικής και βιβλία μέχρι …μικροσυλλογές
ποδοσφαιριστών. Συμπληρωματικά μας είπε ότι πρέπει ο πελάτης να έχει την
προσδοκία του αναπάντεχου, της έκπληξης. Στη συνέχεια της συνέντευξης
πρόσθεσε ότι οτιδήποτε καινούργιο δε σημαίνει αυτόματα ότι είναι και καινοτόμο.
Συγκεκριμένα: «Η επιχείρησή μας αναζητά την καινοτομία, τη δημιουργία για τον
πελάτη καινούργιων ερεθισμάτων και αναγκών. Με λίγα λόγια δε ψάχνουμε νέα
προϊόντα, ψάχνουμε προϊόντα που θα κάνουν τη διαφορά. Ένα από αυτά είναι η
κρυσταλλογραφία, η αποτύπωση φωτογραφιών σε κρυστάλλινα σχήματα. Είναι
μακράν το καλύτερο project της τελευταίας πενταετίας για τον απλούστατο λόγο
ότι προσθέτει πωλήσεις, δεν τις αντιμεταθέτει όπως π.χ. κάνει το photobook».
Στο επίμαχο ερώτημα για το πώς αντιλαμβάνεται την οικονομική κρίση στο
φωτογραφικό χώρο, ο ίδιος πιστεύει ότι το πρώτο κύμα προβλημάτων θα
το δεχτούν οι αντιπροσωπείες και οι χονδρικές. Συμπληρώνοντας, δήλωσε
ότι οι καλές λιανικές δεν έχουν να φοβηθούν απολύτως τίποτα. Εάν παρόλα
αυτά κάποια στιγμή η λιανική αντιμετωπίζει προβλήματα, μάλλον αυτό δεν
οφείλεται στην παγκόσμια κρίση αλλά σε κακές προσωπικές επιλογές που
υπό το νέο καθεστώς πίεσης αρχίζουν να φαίνονται πιο έντονα. Το πρόβλημα
που διαπιστώνει ο κ. Αποστολίδης, έγκειται στο γεγονός ότι το φωτογραφικό
κατάστημα δεν έχει συγκεκριμένη μορφή ούτε κατ’ ουσία αλλά ούτε και στα
μάτια του τελικού καταναλωτή. Εάν ερωτηθούν 100 καταναλωτές «Τι τους
προσφέρει ένα φωτογραφικό κατάστημα» δεν θα μπορέσουν να απαντήσουν.
Οι καταστηματάρχες φωτογραφικών καθημερινά ακούν ερωτήσεις του
στυλ: «Αχ, τυπώνετε κι εσείς φωτογραφίες όπως ο Γερμανός;» ή «Εσείς,
βγάζετε φωτογραφίες διπλώματος;» αποδεικνύοντας ότι οι πελάτες δεν
έχουν σχηματισμένη εικόνα για το σύγχρονο φωτογραφικό κατάστημα.
Συμπερασματικά, εάν το φωτογραφικό κατάστημα δεν ομογενοποιήσει τις αρετές
και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του σε συλλογικό επίπεδο για να μπορέσει να τις
επικοινωνήσει έντονα και διαρκώς στον τελικό καταναλωτή, το αποτέλεσμα είναι
ότι τίθεται σε αμφιβολία η ύπαρξή του. Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξη, μας
είπε «Εγώ εύχομαι το φωτογραφικό κατάστημα να καταλάβει ότι το ζητούμενο
του χώρου δεν είναι η επιβίωση αλλά η επιτυχία. Είμαι σίγουρος ότι τα καλύτερα
έρχονται για τους καλύτερους…»
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Δ. Α.Ε. Θηβών 511, 121 31, Αιγάλεω, Τηλ.: 2105910103
e-mail: apostolidis@fotodesmos.gr
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

Λάμπρος Χειμώνας
Ζοοm στην επαγγελματική
φωτογραφία
Πάντα είναι χρήσιμο να μιλάμε με
τους επαγγελματίες της εικόνας. Μέσα
από την καθημερινή τους επαφή με
την επαγγελματική πραγματικότητα,
αποκτούν εμπειρία που ξεπερνά την
ωραιοποίηση και δείχνει τις δυσκολίες
και τις ιδιομορφίες του χώρου. Ο
Λάμπρος Χειμώνας μας εξιστορεί τη
δική του σχέση με τη φωτογραφία, τις
ανησυχίες και τις σκέψεις του.

Πως αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη φωτογραφία;
Η ενασχόλησή μου ξεκίνησε από μικρή ηλικία μιας και ο πατέρας μου ήταν λάτρης
των φωτογραφικών λήψεων. Mε μια παλιά Agfa έκανα τις πρώτες μου φωτογραφίες
περιμένοντας πως και πως να φωτογραφίσω τα αγαπημένα μου πρόσωπα και τα τοπία γύρω
μου. Αυτή η μοναδική αίσθηση αργότερα εξελίχθηκε σε χόμπι δίνοντας αρκετά χρήματα
για αγορά φωτογραφικού εξοπλισμού ξεκινώντας όπως οι περισσότεροι με την κλασσική
ρώσικη Ζenith. Το χόμπι σιγά σιγά έπαιρνε επαγγελματική μορφή και αισθάνομαι τυχερός
που το χόμπι μου έγινε και επάγγελμα χαρίζοντάς μου πάντα μετά από μια φωτογράφιση το
αίσθημα της πληρότητας.
Από όλα τα είδη με τα οποία ασχολείστε, ποιό είναι το αγαπημένο σας και γιατί;
Αγαπημένα μου θέματα είναι οι λήψεις σε τοπία, ανθρώπους και πολιτισμούς. Ο λόγος είναι
φανερός: Φωτογραφίζοντας γνωρίζεις την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τα ήθη και έθιμα
διαφόρων περιοχών και αυτό είναι μεγάλο κέρδος.
Σήμερα η φωτογραφία στούντιο διέρχεται κρίση και οικονομική στενότητα . Ποιοι
παράγοντες την επηρεάζουν;
Στις μέρες μας η φωτογραφία στούντιο έχει ατονήσει. Ο λόγος είναι σχετικά απλός. Ένας
φωτογράφος θα προτιμήσει location εξωτερικό λόγω λιγότερου εξοπλισμού που απαιτείται
και φυσικά χαμηλότερου κόστους. Ακόμα και στους γάμους η παραδοσιακή φωτογράφιση
στούντιο μετά το γάμο σταμάτησε και το ζευγάρι προτιμά, αν έχει φυσικά και το χρόνο,
εξωτερικές λήψεις.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Με δεδομένη την επικοινωνία και τη διάδοση της εικόνας, και τις επιρροές που δέχονται
οι φωτογράφοι από τόσα ρεύματα, μπορεί να παραμείνουν πρωτότυποι;
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας
Σ’ ένα καλλιτεχνικό επάγγελμα όπως η φωτογραφία, ο δημιουργός
δεν πρέπει να περιορίζεται σε αυτά που γνωρίζει. Οφείλει να
ενημερώνεται προσαρμόζοντας το ταλέντο του στη τάση της εποχής,
να παρακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας και να μην είναι
αρνητικός στην καινοτομία. Η ψηφιακή τεχνολογία δημιούργησε
νέους χώρους αναζήτησης για τον φωτογράφο που πρέπει να
εκμεταλλευτεί την πληθώρα των εικόνων και των παραστάσεων που
σήμερα δίνονται από το διαδίκτυο και να προσπαθήσει να γίνει πιο
δημιουργικός και πρωτότυπος.
Θα θέλατε να ασχοληθείτε με κάποιο άλλο είδος φωτογραφίας;
Η αρχιτεκτονική φωτογραφία ήταν και είναι πάντα ένα είδος που με
συγκινούσε. Η φωτογράφιση κτιρίων και εσωτερικών χώρων, ιδίως
σε κατασκευές που συναντάμε σε ξένες χώρες αποτελεί για μένα
πρόκληση για το μέλλον. Μέσα από την φωτογραφία πρέπει να
αναδείξεις την αισθητική του χώρου και να κάνεις τον παρατηρητή να
φανταστεί ότι βρίσκεται μέσα σε αυτόν.
Η επικράτηση της ψηφιακής τεχνολογίας, λειτούργησε θετικά για
την τέχνη της φωτογραφίας και τον επαγγελματία φωτογράφο;
Η ψηφιακή τεχνολογία έδωσε ώθηση στη φωτογραφία της τάξης του
60-70 %. Ο φωτογράφος έχει τη δυνατότητα να ελέγχει τη δουλειά
του (φωτισμό-λήψεις κλπ.) ανά πάσα στιγμή, να την επεξεργάζεται
γρήγορα και να την στέλνει μέσω e-mail σε όλο τον κόσμο. Εύκολα
διατηρεί αρχείο και πιο εύκολα βρίσκει φωτογραφίες που ίσως
τράβηξε αρκετά χρόνια πριν. Mέσω προγραμμάτων μπορεί επίσης
να δει χαρακτηριστικά της λήψης (μηχανή, διάφραγμα, ταχύτητα,
ακόμα και τοποθεσία μέσω GPS). Και μην ξεχνάμε και τα έξοδα
εμφάνισης και αγοράς φιλμ που τώρα εξοικονομεί. Δεν πρέπει όμως
να παραλείψουμε το γεγονός ότι η είσοδος της ψηφιακής τεχνολογίας
έδωσε τη δυνατότητα σε ημιμαθείς ερασιτέχνες να εισχωρήσουν
στο χώρο και να τον πλήξουν μειώνοντας την δουλειά αξιόλογων
επαγγελματιών ρίχνοντας τις τιμές προς τα κάτω. Και εννοείται ότι
όλοι αυτοί δίνουν υποτιθέμενη “επαγγελματική” δουλειά με αξία
κάτω του μηδενός, βοηθούμενοι από τη σημερινή οικονομική
συγκυρία που επιβάλλει μείωση του κόστους για τον πελάτη.

BιογραφικΟ ΣημεΙωμα

Ο Λάμπρος Χειμώνας
ασχολείται επαγγελματικά
με την φωτογραφία πάνω
από δεκαπέντε χρόνια.
Εργάστηκε σε μεγάλες
αθηναϊκές εφημερίδες ως
φωτορεπόρτερ, αλλά και
σε μηνιαία περιοδικά της
Αθήνας, της ευρύτερης
περιοχής της Αττικής αλλά
και σε τοπικές εφημερίδες
και περιοδικά της Ελλάδας.
Επίσης έχει συνεργασθεί
με μεγάλες εταιρείες,
φωτογραφίζοντας δημόσια
έργα, τοπία, συναυλίες,
θέατρο κλπ.

ΤΕΥΧΟΣ 13 • ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Σ Ε Λ Ι Δ Α 20

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

5-9 MAΡΤΙΟΥ 2009 - ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Βγάλτε έγκαιρα την κάρτα ΔΩΡΕΑΝ εισόδου στη PHOTOVISION!
Συμπληρώστε και στείλτε μας άμεσα το παρακάτω δελτίο για να εξασφαλίσετε δωρεάν και χωρίς
αναμονές, ελεύθερη είσοδο στην έκθεση PHOTOVISION για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.
Παρακαλούμε αναγράψτε πολύ καθαρά ιδιαίτερα το e-mail σας, γιατί θα χρησιμοποιηθεί για την
επιβεβαίωση της εγγραφής σας. Η κάρτα δωρεάν εισόδου είναι προσωπική και ισχύει για ένα άτομο.
Αν περισσότερα από ένα άτομα της επιχείρησής σας επιθυμούν να παραλάβουν δωρεάν κάρτα εισόδου,
πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστά απαντητικά δελτία. Σας ευχαριστούμε!



ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Με την παρούσα ζητώ να μου εκδώσετε κάρτα ελευθέρας εισόδου στην έκθεση PHOTOVISION
2009 για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ......................................................................................................................
ΕπωνυμΙα επιχεΙρησης:..............................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Δραστηριοτητα / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Σημειώστε με û

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ /
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
 ΑΛΜΠΟΥΜ / ΚΟΡΝΙΖΑ  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΙΜΑGING
 ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ  ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
 POST PRODUCTION  PRE-Press ΑΛΛΟ:.........................................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Σταθερό................................................. Κινητό . ......................................................
e-mail: ..............................................................................................................................................
Ημερομηνία						
						
….………....................

Υπογραφή
............................................		

Στείλτε μας το δελτίο με ένα από τους εξής τρόπους:
1) Οn line στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.photovision.gr/onlineRegistration.php
2) Με e-mail στο photovision@photo.gr
3) Με fax στο 210 8541485
4) Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα
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...ΤελικΗ Αποψη
Τελική Άποψη
Απ’ τις φωτογραφίες στις χειροπέδες
Παραλογισμός από την αστυνομία της Νέας Υόρκης
Στο τεύχος 183 του ΦΩΤΟγράφου, στη προσωπική στήλη «Υστερόγραφο»,
ο κ. Άλκης Ξανθάκης αναφέρει τις εμπειρίες του από το πρόσφατο ταξίδι του
στη Νέα Υόρκη. Μεταξύ άλλων, ένα από τα πράγματα που του έκανε εντύπωση
ήταν η ελευθερία που είχε να φωτογραφίσει ό,τι επιθυμούσε, στους δρόμους,
σε καταστήματα, στους σταθμούς και τα βαγόνια του μετρό, χωρίς κανείς να τον
εμποδίσει και κανείς να διαμαρτυρηθεί. Και ενώ αυτό ενδεχομένως να είναι αλήθεια
για τους δρόμους και τα καταστήματα, μία πρόσφατη είδηση αποδεικνύει πως,
στην περίπτωση του σιδηροδρομικού δικτύου, ο κ. Ξανθάκης απλώς στάθηκε
εξαιρετικά τυχερός.
Το θέμα δεν είναι πως απαγορεύεται η φωτογράφιση των σταθμών και των συρμών
στη Νέα Υόρκη. Απεναντίας, στους διοικητικούς κανόνες της αρμόδιας αρχής
Metropolitan Transportation Authority (MTA), στον τομέα 1050.9, παράγραφο
c, αναγράφεται ρητώς: «Η φωτογράφιση, κινηματογράφηση και λήψη video σε
όλες τις εγκαταστάσεις και τα μεταφορικά μέσα επιτρέπεται, με την εξαίρεση πως
δευτερεύοντας εξοπλισμός όπως φώτα, ανακλαστήρες ή τρίποδα δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί». Εν ολίγοις, από τη στιγμή που κάποιος δεν παρεμποδίζει με
κάποιο βοηθητικό εξοπλισμό την κίνηση των υπολοίπων επιβατών στα τρένα και
τους σταθμούς, είναι ελεύθερος να φωτογραφίσει όσο και ότι θέλει (μπορείτε να δείτε
αναλυτικά τους κανόνες στη σελίδα http://www.mta.info/nyct/rules/rules.htm).
Που είναι το πρόβλημα, λοιπόν; Το πρόβλημα, απ’ ότι φαίνεται, είναι στην κατανόηση
της Αστυνομίας Συγκοινωνιών της Νέας Υόρκης όσον αφορά τον παραπάνω
κανόνα (προφανώς στο Μεγάλο Μήλο υπάρχει ειδικό σώμα της αστυνομίας για τις
συγκοινωνίες, όχι ιδιωτικά σεκιούριτι όπως έχουμε εμείς στο μετρό). Την Τρίτη, 17
Φεβρουαρίου, ένας υπάλληλος της MTA ονόματι Robert Taylor, εκτός υπηρεσίας
εκείνη τη στιγμή, συνελήφθη από αστυνομικούς στο σταθμό Freeman Street στο
Bronx, επειδή φωτογράφιζε έναν εισερχόμενο συρμό. Ο Taylor, που εργάζεται στην
MTA εδώ και τρία χρόνια, ανέφερε συγκεκριμένα τον τομέα 1050.9, παράγραφο c,
σύμφωνα με τον οποίο ήταν καθ’ όλα νόμιμος. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο να μπει
στο internet με το κινητό του τηλέφωνο και να δείξει στους αστυνομικούς τον κανόνα
από το site της εταιρείας. Το όργανο τότε απάντησε πως οι δικοί τους κανόνες είναι
διαφορετικοί, του φόρεσε χειροπέδες και τον πήγε στο κρατητήριο. Εκεί,
οι αστυνομικοί έψαξαν για άλλα τυχών εκκρεμή εντάλματα του Robert Taylor, ενώ
ανέφεραν συχνά την 11η Σεπτεμβρίου, σαν να τον υποψιάζονταν για ενδεχόμενο
τρομοκρατικό χτύπημα. Τελικά ο υπάλληλος κατέληξε να κατηγορηθεί για τρία
πράγματα: φωτογράφιση δίχως άδεια (η οποία κατηγορία μάλιστα ανέφερε τον
κανόνα 1050.9c!), αντιμετώπιση των αστυνομικών με απρεπή τόνο της φωνής και
παρεμπόδιση της κυκλοφορίας (σε μία πλατφόρμα με επιφάνεια 900 τετραγωνικά
μέτρα, σε ένα σταθμό που μετά βίας εξυπηρετεί 15 ανθρώπους την ώρα)…
Το γεγονός είναι πως, τα τελευταία πέντε χρόνια, η MTA προσπάθησε δύο φορές
να απαγορέψει τη λήψη φωτογραφιών στο μετρό, σαν ένα αντιτρομοκρατικό μέτρο.
Όμως και τις δύο φορές εγκατέλειψε την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου, όταν
συνάντησε την οργανωμένη αντίδραση των πολιτών της Νέας Υόρκης. Εν τούτοις
η αστυνομία συγκοινωνιών συχνότατα σταματάει ανθρώπους που φωτογραφίζουν,
απαιτώντας να σβήσουν τις φωτογραφίες, με την έμμεση ή άμεση απειλή της
σύλληψης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Παρεμπιπτόντως, την περασμένη χρονιά
το δικαστήριο δικαίωσε ένα φοιτητή ιατρικής που είχε συλληφθεί και κρατηθεί για 20
λεπτά με τον ίδιο τρόπο. Με τα έξοδα της δίκης, το κόστος για την πολιτεία της Νέας
Υόρκης ήταν 31.501 δολάρια – περισσότερα από 1.500 δολάρια το λεπτό…
Ευτυχώς που ο κ. Άλκης Ξανθάκης δεν έτυχε να πέσει σε τέτοιους αστυνομικούς
εν όσω φωτογράφιζε, γιατί ως υπήκοος ξένης χώρας πιθανώς ακόμα να έτρεχε
για να βρει το δίκιο του…
							
			
A. ΚΥΡΙΤΣΗΣ
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Epson
Eπτά βραβεία iF design
για τους εκτυπωτές
Από το ξεκίνημα τους το 1953, τα iF
design awards έχουν γίνει γνωστά
ως μια αναγνωρισμένου κύρους
επιβράβευση για το design. Το
International Forum Design αξιολογεί
τα προϊόντα με βάση κριτήρια
όπως η ποιότητα σχεδιασμού, η
τεχνική αρτιότητα, η καινοτομία, η
περιβαλλοντική ευαισθησία και η
χρηστικότητα.
H Epson για το 2009 βραβεύτηκε με επτά
iF design awards, για τα προϊόντα Epson
Stylus Pro GS6000, Epson EMP-400W,
Epson TM-S1000, Epson Stylus Office
B40W, Epson Stylus Office SX600FW,
Epson Stylus Photo PX700W και Epson
Stylus Photo PX800FW.
Η τελετή βράβευσης θα λάβει χώρα στις
3 Μαρτίου 2009 κατά τη διάρκεια της
έκθεσης CeBIT στο Ανόβερο.
EPSON 210 8099499

“Øçöéáêeó SLR

500 óõìâïõëÝò êáé ìõóôéêÜ”
Μ’ ένα τηλέφωνο
στο γραφείο σας

Τηλ.: 210 8541400
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