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Το γράφαμε σ’ αυτή τη στήλη την περασμένη
εβδομάδα: το 2012 θα είναι για όλους
μας χρονιά δύσκολων αποφάσεων. Για να
επιβιώσουμε επιχειρηματικά θ’ αναγκαστούμε
να κάνουμε πράγματα τα οποία παλιότερα
δεν θα τολμούσαμε ούτε καν να σκεφθούμε.
Παράδειγμα το Weekly που διαβάζετε αυτή τη
στιγμή. Όταν το ξεκινήσαμε πριν τρία χρόνια
ουδέποτε πέρασε από το μυαλό μας ότι θα
έφθανε μία μέρα που θα χρεώναμε τους
αναγνώστες. Έστω και με λίγα, ελάχιστα λεπτά
για κάθε έκδοση. Κι όμως. Πρέπει να το κάνουμε
για να συνεχίσουμε να το βγάζουμε απρόσκοπτα
και σταθερά. Με την ίδια ποιότητα ύλης και
ακόμα καλύτερη στο μέλλον. Πλέον οι ελάχιστες
διαφημιζόμενες επιχειρήσεις του κλάδου δεν
επαρκούν να καλύψουν ούτε το κόστος σύνταξης
της ύλης του τεύχους για το οποίο, ειρήσθω
εν παρόδω, εργάζονται σε καθημερινή βάση
δύο συντάκτες και ένας γραφίστας. (Συν τα
πάγια έξοδα φιλοξενίας και διαχείρισης του
περιοδικού στο διαδίκτυο). Έτσι ετοιμάζεται
το ηλεκτρονικό αυτό περιοδικό για να φθάσει
κάθε εβδομάδα, έντεκα μήνες το χρόνο στο
mailbox 10.500 αποδεκτών. Το ακριβές ύψος
της μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής δεν το
έχουμε ακόμη προσδιορίσει. Σε κάθε περίπτωση
όμως δεν θα ξεπερνάει το κόστος μερικών...
τσιγάρων (το μήνα)! Ενδεχομένως να χάσουμε
κάποιους – ίσως αρκετούς - από τους περίπου
6.800 αναγνώστες που ανοίγουν το pdf κάθε
εβδομάδα. Όμως θα ξέρουμε ότι όσοι έμειναν
και δίνουν τον οβολό τους, ενδιαφέρονται
πραγματικά και εκτιμούν την ύλη του
PBWeekly. Αν, σε αντίθετη περίπτωση,
η συντριπτική πλειοψηφία αδιαφορήσει,
αρνούμενη να καταβάλει έστω κι αυτό το
ελάχιστο αντίτιμο, τότε πολύ απλά αυτό
σημαίνει για όλους εμάς ότι το προϊόν που
παράγουμε σας είναι άχρηστο. Γιατί ως γνωστόν
πληρώνουμε μόνο για τα προϊόντα που μας είναι
χρήσιμα και μας αρέσουν. Mερικοί ενδεχομένως
να πουν ότι μπορούν να ζήσουν και χωρίς το
περιοδικάκι αυτό. Σίγουρα και μπορούνε γιατί
όπως έλεγε κι ένας μεγάλος διαφημιστής
ό άνθρωπος για να ζήσει χρειάζεται μόνον
νερό και λίγη τροφή. Τίποτα άλλο.
Όμως περί αυτού άραγε πρόκειται;
Το πείραμα θα πραγματοποιηθεί λίαν συντόμως.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ ανοίγει το ιστορικό του αρχείο στο ευρύ
κοινό. Παλιές ηχογραφημένες και κινηματογραφημένες συνεντεύξεις στο
περιοδικό μας γνωστών και καταξιωμένων Ελλήνων αλλά και διάσημων
ξένων φωτογράφων εκδίδονται σε CD ROM και DVD σε περιορισμένο αριθμό
αντιτύπων. Θα διατίθενται σε κάθε ενδιαφερόμενο έναντι μικρού τιμήματος
(12 ευρώ μαζί με τα έξοδα αντικαταβολής). Η αρχή γίνεται σήμερα με μία
σπάνια ηχογραφημένη συνέντευξη του γνωστού φωτογράφου της Αντίστασης,
Σπύρου Μελετζή στον Σαράντο Σακελάκο. Η συνέντευξη είχε παραχωρηθεί
πριν είκοσι ένα χρόνια, το 1991. Σ’ αυτή ο αείμνηστος Σπύρος Μελετζής
(πέθανε στις 13/11/2003) με το γνωστό γλαφυρό του ύφος περιγράφει πως
φωτογράφισε τον Άρη Βελουχιώτη, καταγγέλλει την τότε ηγεσία του ΚΚΕ
που αποκαλούσε τους καλλιτέχνες… “χαραμοφάηδες” κι άλλα πολλά κι
ενδιαφέροντα. Για ν’ ακούσετε μικρό απόσπασμα της συνέντευξης κάντε κλικ
στο σχετικό σημείο της σελ. 9.
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Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Το παραπάνω βίντεο μας το έστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννης Κανακάρης τον οποίο και ευχαριστούμε.

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
E'($+: Τάκης Τζίμας, &,$ "$).+: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
&$4'$&: Κωνσταντίνα Γκιτάκου &' !$&.+: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

&)5+*&: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ ò 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.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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Αγαπητό περιοδικό, κ. Τζίμα, αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά και δημιουργικά. Η Νέα Χρονιά να σας (μας)
φέρει τη ψυχική και επαγγελματική ευτυχία που όλοι μας ποθούμε.
Μέσα στα 22 χρόνια της επαγγελματικής μου σταδιοδρομίας, είδα, έμαθα και
κατάλαβα πολλά πράγματα για το τι εστί «επαγγελματίας» φωτογράφος.
Κάποτε, υπήρχαν φωτογράφοι οι οποίοι με ελάχιστα μέσα και κατάρτιση, αν
θέλετε, μπορούσαν, στηριζόμενοι στην εμπειρία τους και στο τι είχαν διδαχθεί από
τους παλιότερους, να βρίσκονται στο επίκεντρο της αγοράς και να δημιουργούν
πραγματικά. Σε «αντιγραφές», σε τυπώματα, σε λήψεις studio, ακόμα και σε απλές
καταγραφές της καθημερινότητας (Μπαλάφας, Παπαϊωάννου). Ο κόσμος τους
εκτιμούσε και τους σεβόταν. Ήταν με λίγα λόγια αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας.
Παράλληλα βέβαια, υπήρχε και το «πρόβλημα» της μερικής απαξίωσης, δηλ. τους
είχαν και λίγο “στη μπούκα” επειδή, με μια «δουλειά» που δεν φαινόταν κοπιαστική
και απαιτητική στα μάτια του κόσμου, κατάφερναν να είναι απαραίτητοι και να
ευημερούν, ζώντας άνετα και απολαμβάνοντας αρκετά καλά εισοδήματα. Συνεπώς,
και επειδή σε μια κοινωνία ο φθόνος περισσεύει – είναι χαρακτηριστικό μας γνώρισμα
σαν όντα – λίγο ως πολύ, ο φωτογράφος ήταν ένα αντισυμβατικό ή τουλάχιστον
ιδιαίτερο κοινωνικό ον, ένας επαγγελματίας φθονούμενος μεν αλλά και απαραίτητος,
οπότε εξακολουθούσε να μπορεί να «υπάρχει» επαγγελματικά, αβίαστα σχεδόν και
χωρίς πολύ - πολύ κόπο.
Στα χρόνια που ήρθαν και με την ανάπτυξη της τεχνολογίας, το φαινόμενο
«φωτογράφος» άρχισε σιγά - σιγά να χάνει την αίγλη του και να υπερισχύει η
αρνητικότητα έναντι της «ωφελιμότητάς» του. Παραθέτω εδώ και την «αντιμετώπιση»
που είχε ο κλάδος των φωτογράφων, από το ίδιο το Κράτος. Τη μη κατοχύρωση δηλ.
του επαγγέλματος, με αποτέλεσμα να είναι πολύ εύκολο για κάποιον τυχάρπαστο να
ασχοληθεί «επαγγελματικά», σαν να άνοιγε ας πούμε ένα ψιλικατζίδικο.
Γυρνώντας όμως πάλι πίσω στο φωτογράφο και στη σχέση του με τα υπόλοιπα μέλη
της κοινωνίας, ούτε αυτός δεν κατάφερε να δει το κύμα που ερχόταν. Τι εννοώ;
Επωφελούμενος της πολύ καλής του οικονομικής κατάστασης, αδιαφόρησε σχεδόν
για την εξέλιξή του, εκτός από το να ακολουθήσει και αυτός το συρμό της τεχνολογίας
και να πιστεύει ότι, αγοράζοντας ένα minilab, θα μπορούσε να «κονομήσει». Έτσι
απλά. Που πήγε η τεχνική των παλιών φωτογράφων που «ζωγράφιζαν» πάνω
στις πλάκες, που ήξεραν να φωτίζουν στο studio ακόμα και τις φωτογραφίες των
ταυτοτήτων, που έκαναν retouch σε φωτογραφίες 6x9, που είχαν αντίληψη του φωτός
και ανάλογα με τη λήψη, εμφάνιζαν και τύπωναν τις φωτογραφίες τους;
Πάνε όλα αυτά. Όλοι – και εννοώ ΟΛΟΙ – μπήκαν στο «τριπάκι» της αυτοματοποίησης
και του γρήγορου κέρδους. Αναμφισβήτητα ξοδεύτηκαν, αναμφισβήτητα χρεώθηκαν
με δάνεια, αναμφισβήτητα «το πάλεψαν». Αλλά δεν ήταν πλέον «ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ».
Ήταν ΕΜΠΟΡΟΙ.
Σιγά-σιγά τα πράγματα άρχισαν να «τρέχουν» όλο και πιο πολύ. Οι εταιρίες (Kodak
κλπ.), για να αυξήσουν το τζίρο τους, άρχισαν να «σκορπούν» τα φωτογραφικά υλικά
σε κάθε είδους επιχειρήσεις, από φαρμακεία και περίπτερα, μέχρι πολυκαταστήματα
και ψιλικατζίδικα! Έτσι κάπως άρχισε ένας αγώνας δρόμου των επαγγελματιών, για
να μπορούν να ανταποκριθούν στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των εταιριών,
χωρίς πλέον να ασχολείται κανένας σχεδόν με αυτό καθεαυτό το «λειτούργημα»
του φωτογράφου (και το λέω λειτούργημα γιατί κρίνω απαραίτητο το διαχωρισμό
«φωτογράφου» και φωτογράφου)
Το πιο κρίσιμο θέμα στα blogs και στο περιοδικό σας, είναι ότι αφορά στους γάμους.
Οι περισσότεροι συνάδελφοι, έχουν αποκλειστικά ενασχόληση με τους γάμους.
Αδυνατούν (;) ή δεν θέλουν να ασχοληθούν με τίποτα άλλο. Πολύ λίγους «αγγίζουν»
οι καλλιτεχνικές φωτογραφίες π.χ τοπίου ή λουλουδιών. Η «σημαντικότητα» του
γάμου ως αποτύπωση της «καλλιτεχνικής» τους ματιάς, έχει πολύ περισσότερο
ενδιαφέρον από μια φωτογραφία ενός κορμού στο σούρουπο, με κόκκινο φίλτρο
στο φλας!
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Ίσως και να φαίνεται ότι καταφέρομαι
εναντίον κάποιων. Αντιθέτως,
αναγνωρίζω τη σημαντική προσφορά
και το υψηλό επίπεδο δουλειάς λίγων
επαγγελματιών που έχουν ασχοληθεί
σοβαρά με τη φωτογραφία γάμου και
το έχουν αναγάγει σε τέχνη.
Πάντως σίγουρα καταφέρομαι
εναντίον όλων εκείνων, που
πιστεύοντας ότι μπορούν να
κονομήσουν, στράφηκαν μετά
βουλιμίας στο κομμάτι αυτό, με
αποτέλεσμα – και λόγω έλλειψης
φωτογραφικής παιδείας – να
κοντεύει να απαξιωθεί ο «τεχνικός
φωτογραφικών λήψεων» και να
ισοπεδώνεται και όποιος με πίστη και
αγάπη έχει αφοσιωθεί στο να κάνει
τέχνη πραγματική, ένα συμβάν τέτοιας
σημασίας και αξίας. Γιατί, τι αξία
μπορεί να έχει μια «λήψη» ενός τόσο
ξεχωριστού μυστηρίου, όταν αυτός
που το φωτογραφίζει το βλέπει σαν
«μεροκάματο»;
Κάπως έτσι είδα όλα αυτά τα χρόνια
την επαγγελματική μου σταδιοδρομία
και κάπως έτσι πιστεύω εξελίχθηκαν
τα πράγματα και σε άλλα μέρη και
σε άλλους συναδέλφους. Τώρα,
όλοι αυτοί που κάποτε μπήκαν στο
χώρο, έχουν εδραιωθεί. Έχουν και
αυτοί αποκτήσει την «ταυτότητα»
του φωτογράφου, σίγουρα δεν
«ξεχωρίζουν», αλλά ούτε μπορούμε
εύκολα να τους απαξιώσουμε.
Έχουν γίνει αναπόσπαστοι και αυτοί
στο χώρο. Άρα, που θα αναζητήσουμε
τη λύση στο σαράκι μας; Γιατί το να
«μάθεις ένα γέρικο σκυλί καινούρια
κόλπα» είναι λιγάκι δύσκολο.
Η μια λύση είναι να αφήσουμε τις
έριδες μεταξύ μας και να αρχίσουμε
να συνεργαζόμαστε. Ούτως ή άλλως,
ακόμα και αυτοί που ήδη είναι
επαγγελματίες, κινδυνεύουν από
τους αλεξιπτωτιστές, τόσο όσο όλοι
μας. (Αυτοί που δεν κινδυνεύουν,
ανήκουν σε άλλη σφαίρα, του
ανάφερα πιο πάνω). Οι υπόλοιποι
πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον μια
προσπάθεια. Είτε μέσω Π.Ο.Φ., είτε
μεταξύ μας, είτε, ακόμα καλύτερα
ο καθένας μόνος του.
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Σαν να είναι αυτός ο «τελευταίος επιζών», να προσπαθήσει να σώσει το όνομα και
την υπόληψή μας. Η «λύση» που προτείνω; Η αξιολόγηση. Ναι, η αξιολόγηση.
Ποιος δηλ. έχει το «δικαίωμα» να λέγεται «φωτογράφος» και ποιος είναι απλά ένας
«εμπορικός μάνατζερ φωτογραφικών υπηρεσιών και ειδών». Αυτό δεν μπορώ να το
κάνω εγώ κι εσύ. Θέλει οργανωμένη πρωτοβουλία (ΠΟΦ) και συναίνεση όλων των
επαγγελματιών του χώρου. Να διαχωριστεί «η ήρα από το στάρι» που λένε.
Δύσκολο κι ίσως ανέφικτο. Αλλά είναι το μόνο. Γιατί είναι και ο κόσμος που δεν ξέρει
τι του γίνεται στη φωτογραφία. Επειδή μπορούν να αγοράσουν μια φωτογραφική
μηχανή, απαξιώνουν εμένα που τους «πουλάω τέχνη».
Τώρα, κατά πόσο αυτά που «προτείνω» μπορούν να γίνουν, ή κατά πόσο θέλουμε
να αλλάξουμε τα πράγματα στη δουλειά μας, είναι στο χέρι μας. Ασχοληθήκαμε ποτέ
με τα πνευματικά δικαιώματα; (νόμος 2121/93); Ασχοληθήκαμε ποτέ με το καυτό
θέμα της «αποζημίωσης» σε περίπτωση κλοπής φωτογραφιών μας; Δεν είναι γελοίο
να αποζημιωνόμαστε «στο διπλάσιο της τιμής δημοσίευσης» όταν στην περίπτωση
που δεν «κόψεις» εισιτήριο στο Αττικό Μετρό, πληρώνεις 60 φορές την αξία του
εισιτηρίου; Πόσο έχουμε πια «παλαίψει» για τα δικαιώματά μας; Αλλά μας έχει
καταβάλλει ο φθόνος και η ζήλια. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια και ο λόγος που δεν
γίνεται τίποτα. Αυτό θα ήθελα να καταργήσω. Θέλετε μοιραία, θέλετε από σύμπτωση,
όλοι οι φωτογράφοι έχουμε κοινό στόχο. Γιατί να πολεμάμε ο ένας τον άλλον;
Μήπως δεν θα ήταν καλύτερα από όλους να συνεννοούμαστε και να κρατάμε ενιαία
πολιτική (αν όχι και τιμές); Εκτός κι αν ούτε κάτι τέτοιο πιστεύετε ότι είναι εφικτό!
Μήπως «οι νέοι»; Μήπως αυτοί καταφέρουν να επανατοποθετήσουν το φωτογράφο
στο βάθρο του; Δεν ξέρω. Τι να προτείνω; Ας ακούσω και εσάς. Καλή χρονιά και
πάλι. Με υγεία και ευτυχία. Με πολλές και καλές δουλειές. Και ο Θεός βοηθός!
Με εκτίμηση,
ΔΗΜ. ΠΑΠΑΪΩAΝΝΟΥ
Φωτογράφος
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Καλή χρόνια στο επιτελείο σας και στα έντυπα σας! Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να
πληροφορήσω τους φωτογράφους γάμων για τα στοιχεία που δημοσίευσαν τα Χανιώτικα
Νέα, η ημερήσια εφημερίδα των Χανίων με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Μπορείτε να δείτε
το διπλανό απόκομμα και στην ιστοσελίδα της εφημερίδας (24-12-2011).
Μετά απο αυτό... καλές δουλειές ευχές για υγεία, καλύτερες προοπτικές στο νέο έτος,
αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία στα τόσα τεκταινόμενα στον κλάδο μας και όχι μόνο...
ΦΑΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Φωτογράφος, Χανιά Κρήτης
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I AM CHANGING EVERYTHING

I AM THE NEW NIKON 1 V1. Και σχεδιάστηκα εκ νέου.
Αρχίζω να καταγράφω εικόνες πριν και αφότου πατήσεις πλήρως το κουμπί.
Έτσι δεν πρόκειται ποτέ να ξαναχαθεί κάποια πολύτιμη στιγμή σου. Είμαι μία
μικρή φωτογραφική μηχανή με δυνατότητα αλλαγής φακών και καινοτόμα
χαρακτηριστικά, ηλεκτρονικό σκόπευτρο και αυτόματη εστίαση εξαιρετικά
υψηλής ταχύτητας. Είμαι η νέα εποχή στη φωτογραφία. europe-nikon.com
Είμαι το χρώμα της επιλογής σου:
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Γίνετε μέλος του πολυπληθέστερου φωτογραφικού group της χώρας μας & αναρτήστε
ελεύθερα τις καλύτερες φωτογραφίες σας. Αναφερόμαστε στο γρουπ του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ στο
facebook. Σε αυτή τη σελίδα θα δημοσιεύουμε επιλεγμένες φωτογραφίες σας από αυτό.

www.facebook.com/photographos.mag
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ΤΟΥ Π. ΚΑΛΔΗ

Σ

To  !" #$" maging
 

GfK    Koln Messe  PhotoIndustrie Verband.

Η GFK παρουσίασε ενδιαφέροντα στοιχεία για την αγορά του Imaging
στην ημερίδα “Imaging Summit 2011” στη Νυρεμβέργη στις 5 Δεκ. 2011.
Xρηματοδοτήθηκε από την Koln Messe (που διοργανώνει τη Photokina
(επόμενη έκθεση 18-23 Σεπτεμβρίου 2012) και την ένωση γερμανικών
φωτογραφικών εταιριών PhotoIndustrie Verband. Μέσα στο διεθνώς ρευστό
οικονομικό περιβάλλον η εξειδικευμένη εταιρία ερευνών GfK που είναι πολύ
εξοικειωμένη με τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά δια στόματος της διευθύντριας
Marion Knoche προσπάθησε να σκιαγραφήσει το αποτύπωμα της αγοράς
Imaging ενόψει μάλιστα των ραγδαίων αλλαγών που συντελούνται. Ειδικότερα
των νέων τάσεων που ευνοούν τα smartphones και τα κοινωνικά δίκτυα και
αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε και αξιοποιούμε τη φωτογραφία.
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ε παγκόσμια κλίμακα, η
ανάπτυξη είναι θετική με 3,6%
οδηγούμενη από τις οικονομίες
της Λατινικής Αμερικής και της ΝΑ
Ασίας. Στην Ευρώπη τα πράγματα
είναι πιο δύσκολα: το 2011 κλείνει
με ανάπτυξη 1,5% ενώ για το 2012 η
προοπτική είναι δυσμενέστερη: μόλις
0,4%. Όταν έλθουμε στην αγορά
των καταναλωτικών ηλεκτρονικών
βλέπουμε θετικό πρόσημο +4%
διεθνώς που οφείλεται στη μεγάλη
αύξηση της ζήτησης smartphones
και tablets (ένας τομέας στον οποίο
σημειώθηκε βελτίωση κατά 17%).
Στις επιμέρους συμπεριφορές των
τοπικών αγορών στα consumer
electronics παρατηρούνται μεγάλες
αποκλίσεις: μόλις +2% στην
«κορεσμένη» Ευρώπη έναντι +14%
στη Νότια Αμερική, +44% στη ΝΑ
Ασία, +31% στην Κίνα και +10% στην
Ινδία. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη
ο παράγοντας μείωσης των τιμών
που επηρεάζει καθοριστικά το τζίρο:
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φέτος η πτώση τιμών έπληξε ιδιαίτερα τις τηλεοράσεις των οποίων η αξία πωλήσεων
έπεσε κατά 5% διεθνώς και κατά 13% στην Ευρώπη. Σε αυτό το πνεύμα εναρμονίζεται η
πρόσφατη απόφαση της Sony να εγκαταλείψει τις τηλεοράσεις τύπου OLED αφήνοντας
το πεδίο ελεύθερο στις κορεάτικες Samsung και LG.
Στα δικά μας τώρα: η αγορά του imaging δείχνει σημάδια κόπωσης αφού υποχωρεί
διεθνώς κατά 2% και στην Ευρώπη κατά 4%. Εκεί όμως που αντιμετωπίζουμε τα
νούμερα με έκπληξη είναι στην περίπτωση της Ιαπωνίας (-17%) που ίσως πρέπει
να αποδοθεί στο μετασεισμικό σοκ αλλά και στην Κίνα (-6%) όπου διαψεύδεται η
ψευδαίσθηση του ξέφρενου καταναλωτισμού που έχει καλλιεργηθεί στους δυτικούς για
αυτή τη μεγάλη και άγνωστη χώρα. Αν δεν υπήρχε η Ινδία (+7%) και η Νότια Αμερική
(+16%) τα πράγματα θα ήταν πιο δύσκολα. Πάνω από 4 δις. συσκευές του κλάδου των
καταναλωτικών ηλεκτρονικών χρησιμοποιούνται σήμερα από κατοίκους του πλανήτη,
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με συγκέντρωση περίπου 900εκ.
συσκευών στην Ευρώπη. Ο αριθμός
των ψηφιακών φωτ. μηχανών σε
λειτουργία είναι 415εκ. εκ των οποίων
135εκ. στην Ευρώπη. Οι επιδόσεις
του κλάδου πιστώνονται κυρίως στις
μηχανές - συστήματα και μάλιστα στις
compact system cameras όπου είχαμε
βελτίωση κατά 11% το 2010 και κατά
13% το 2011. Aπό την άλλη μεριά,
οι compact φθίνουν σταθερά (-2%)
υπό την πίεση των ενσωματωμένων
φωτογραφικών δυνατοτήτων στα
smartphones.
H «ακτινογραφία» διάφορων
αγορών βοηθά στην εξαγωγή
συμπερασμάτων: π.χ. στην Κίνα, τα
τρία πρώτα τρίμηνα του 2011, οι
πωλήσεις compact έπεσαν κατά 11%,
οι μηχανές συστήματα αυξήθηκαν
16% και τα smartphones 19%.
Στη διάρκεια της ημερίδας
διοργανώθηκε και στρογγυλό
τραπέζι όπου συζητήθηκε η επίδραση
των smartphones στην αγορά
των τυπικών φωτογραφικών με
ομιλητές από διάφορους χώρους.
Ο Andreas Wahlich, Marketing
Director της Samsung Digital
απέδωσε τα προβλήματα στην
έλλειψη καινοτομιών και προέβλεψε
την ενσωμάτωση δυνατοτήτων
δικτύωσης στις ψηφιακές φωτ.
μηχανές την επόμενη διετία. Ο
Uwe Keuchel Sales Director Nikon
Germany, αμφισβήτησε κατά
πόσο οι καταναλωτές πραγματικά
θεωρούν ως προτεραιότητα αυτές
τις δυνατότητες δικτύωσης και
παρατήρησε ότι τα smartphones
συνηθίζουν να συγκεντρώνουν
ένα σωρό δυνατότητες όπως mp3
player, MM player, navigator, PDA
ακόμη και internet browser κλπ. σε
ένα χωρίς όμως να κάνουν άριστα
κάτι απ’ όλα αυτά. Το ίδιο ισχύει και
στα φωτογραφικά όπου αν θέλεις
ποιότητα, αναγκαστικά αγοράζεις φωτ.
μηχανή. Αλλοι εισηγητές αντέτειναν
ότι οι βελτιώσεις σε firmware και τα
apps μπορούν να αντισταθμίσουν
την όποια υστέρηση του hardware,
όπως ο JP Wollerscheim, Product
Manager Windows Phone που τόνισε
τη σημασία της φιλικότητας του
interface.
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weddingphoto
   2012

60.695

Αναγνώστες μέσα σε ελάχιστους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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*1 Αυγούστου 2011
έως
14 Ιανουαρίου 2012
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Low Key

InfoTrends
   $5
  ;    
Από ότι φαίνεται με βάση την έρευνα της
InfoTrends, τα κινητά τηλέφωνα δεν απειλούν
όχι μόνο τις φωτογραφικές μηχανές αλλά και
τις βιντεοκάμερες. Ο αριθμός των χρηστών
που χρησιμοποιούν το κινητό για τη λήψη
φωτογραφίας ή βίντεο συνεχώς αυξάνεται.
Η τελευταία έρευνα της InfoTrends
πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στους τελικούς
καταναλωτές που βιντεοσκοπούν και οι
οποίοι απάντησαν πως η συσκευή που
προτιμούν είναι το κινητό τους τηλέφωνο.
Είναι η πρώτη χρονιά που στην έρευνα
το κινητό τηλέφωνο βγαίνει πρώτο στις
προτιμήσεις των χρηστών για το βίντεο.
Η δημοτικότητα του κινητού τηλεφώνου
ανέβηκε κατά 13% από το 2010. Οι έρευνα
αυτή διεξάγεται ανάμεσα σε καταναλωτές
που διαθέτουν βιντεοκάμερα, ψηφιακή
μηχανή και κινητό τηλέφωνο/ smartphone
προκειμένου να δείξει στις εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στο imaging και στα
media τις τάσεις της αγοράς και να δοθεί μια
εκτίμηση προς τα που θα κινηθεί η ζήτηση.
Από την έρευνα προκύπτουν ακόμα και
δημογραφικά στοιχεία ως προς τα μοντέλα
των κινητών και τη χρήση τους. Μήπως ήρθε
η ώρα του iVideography;

 )B+ +) )
) 5 #

 ;  5 internet

Το CameraTrace είναι ένα καινούργιο project
που ανακαλύπτει τη χαμένη ή την κλεμμένη
μηχανή σας μέσω των EXIF αρχείων που
παράγει. Η βάση του CameraTrace περιέχει
αυτή τη στιγμή 11 εκατομμύρια μηχανές
που αυξάνονται διαρκώς. Οι μηχανές αυτές
βρέθηκαν σκανάροντας φωτογραφίες από
site όπως το Flickr και αποθηκεύοντας EXIF
αρχεία από όσες εικόνες είχαν. Ο σειριακός
αριθμός που είναι μοναδικός αποθηκεύεται
στο EXIF αρχείο της κάθε μηχανής. Βάζοντας
λοιπόν στη μηχανή της database τον σειριακό
αριθμό της συσκευής σας μπορείτε να
βρείτε στο internet φωτογραφίες που έχουν
τραβηχτεί με αυτή και να την εντοπίσετε.
Δεν είναι μάλιστα λίγοι οι επαγγελματίες
φωτογράφοι που κατάφεραν να ανακτήσουν
τον εξοπλισμό τους χρησιμοποιώντας την
υπηρεσία αυτή.
K. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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NewSchool.AthensPhotography
«Creative Photography and Fine Print».
Workshop 5 4   Anders Petersen
Σε αποκλειστική συνεργασία με το πολυβραβευμένο και πρωτοπόρο Σουηδικό
Berghs School of Communication (www.berghs.se) και το Νορβηγικό Bilder
Nordic School of Photography (www.bildernordic.no), o νέος Αθηναϊκός
εκπαιδευτικός φορέας, το NewSchool.AthensPhotography, καινοτομεί στο
χώρο της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μέσω ταχύρρυθμων πρακτικών, διεθνούς
απήχησης εργαστηρίων (workshops), σεμιναρίων αλλά και εξαμηνιαίους
κύκλους μαθημάτων. Από τις 31 Ιανουαρίου μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου
2012, το NewSchool.AthensPhotography θα φιλοξενήσει τον εμβληματικό
βιωματικό φωτογράφο Anders Petersen που θα συνοδεύεται από την EvaTeres Gollin, εξειδικευμένη στην ψηφιακή επεξεργασία και εκτύπωση εικόνας.
Μαζί θα διδάξουν νέες πρακτικές φωτογραφίας σε ξένους αλλά και Έλληνες
φωτογράφους για 10 συνεχόμενες ημέρες. Το Master Workshop θα γίνει
στις εγκαταστάσεις του NewSchool.AthensPhotography, στην περιοχή του
Μεταξουργείου, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, όπου και θα φιλοξενηθούν οι,
κατά πλειονότητα, ξένοι συμμετέχοντες. Με αφορμή το φιλόδοξο αυτό ξεκίνημα,
το NewSchool.AthensPhotography προκηρύσσει υποτροφία για συμμετοχή στο
πρώτο του Μaster Workshop δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε έναν ταλαντούχο
νέα/νέο φωτογράφο να ανοίξει περαιτέρω τους δημιουργικούς της/του ορίζοντες.
Η απονομή της υποτροφίας θα γίνει από επιτροπή, απαρτιζόμενη από εξέχουσες
προσωπικότητες στο χώρο της Τέχνης, της φωτογραφίας και του πολιτισμού,
και πιο συγκεκριμένα τους Anders Petersen, Ρεβέκκα Καμχή, Νικάνδρη
Κουκουλιώτη, Πάνο Κοκκινιά και τον Γιάννη Κόντο. Η αίτηση συμμετοχής αλλά
και υποτροφίας για το workshop βρίσκεται στο www.newschoolathens.org.

iPhone Apps
AntiCrop for iOS
Μια πρωτοποριακή εφαρμογή από την Adva
Soft, αφού όλοι έχουμε συνηθίσει προγράμματα
και εφαρμογές που κάνουν crop τις
φωτογραφίες μας. Η εφαρμογή anti crop κάνει
ακριβώς το ανάποδο. Ο χρήστης επιλέγει ποιο
σημείο της εικόνας θέλει να “συμπληρώσει”
και η εφαρμογή απλά ανταποκρίνεται. Επίσης
χρησιμοποιεί μια πρωτοποριακή τεχνική photo
straightening ώστε να μην χάνεται η αρχική
ανάλυση της εικόνας. Μέσω προχωρημένων
αλγορίθμων η εφαρμογή αναγνωρίζει τα άκρα
της φωτογραφίας και τα αντιγράφει. Στα σημεία
που προστίθενται δεν διακρίνεται η διαφορά.
Η εφαρμογή κοστίζει μόλις 0.99$ και είναι
συμβατή και με το iPad.
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Κατηγορία Fine Art: Christian Tagliavini, Ελβετία

CES 2012
10-13 I   Las Vegas
Στους εκθεσιακούς χώρους του Las Vegas Convention Center και World Trade Center
φιλοξενήθηκε αυτές τις ημέρες η έκθεση CES (Consumer Electronics Show) που φέτος
ενσωμάτωσε ό,τι απέμεινε από το πάλαι ποτέ κραταιό αμερικανικό PMA. Από πλευράς
προσέλευσης δεν έχουμε τελικά στοιχεία αλλά οι πρώτες ενδείξεις μιλούν για αριθμό
ρεκόρ - πάνω από 150.000 (εμπορικούς και όχι ιδιώτες) επισκέπτες και έκταση περιπτέρων
που υπερβαίνει τα 35 αμερικανικά γήπεδα ποδοσφαίρου.

Σ

την έκθεση πήραν μέρος οι περισσότερες εταιρίες του Imaging με μεγάλα περίπτερα
ενώ εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να παρουσιάσουν νέα μοντέλα (βλ. περισσότερα
στις σελίδες που ακολουθούν), μιας και η προηγούμενη χρονιά λόγω προβλημάτων από το
σεισμό στην Ιαπωνία και τις φθινοπωρινές πλημμύρες στην Ταϋλάνδη ήταν αρκετά φτωχή.
Τους προβολείς της δημοσιότητας κέρδισαν ως επί το πλείστον οι εταιρίες Nikon χάρη στη νέα
ναυαρχίδα D4, η Fujifilm με το νέο σύστημα rangefinder X-Pro1, η Canon με την πρώτη large
sensor compact την Powershot G1-X καθώς και οι Kodak, Olympus, Panasonic και Sony με
αφθονία νέων μοντέλων compact. Όμως για όλα αυτά οι αναγνώστες του Weekly θα έχουν
την ευκαιρία να ενημερωθούν αναλυτικά στο τρέχον και το επόμενο τεύχος.

OΙ ΓΕΝΙΚEΣ ΤAΣΕΙΣ
Σε μια παρόμοια διοργάνωση που ευνοεί τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά κάθε είδους, οι λέξεις
πασπαρτούν είναι συγκεκριμένες: smartphone, tablet, καινοτομία, κοινωνικά δίκτυα κλπ.
Επί της ουσίας παρατηρήσαμε την τάση να φθηνήνουν τα tablet, μια επιτακτική ανάγκη αν
πραγματικά υπάρχει πρόθεση να διευρυνθεί η αγορά και να μη μείνουν στα χέρια μόνον των
γκατζετάκηδων. Αυτή τη λογική εκπροσωπεί το επερχόμενο. Asus των 250 δολ. με 7in. οθόνη
και γρήγορη CPU Tegra 3. Όταν δεν μπορείς να κτυπήσεις το iPad με τις ίδιες τιμές πρέπει να
φθηνύνεις αρκετά για να έχεις συγκριτικό πλεονέκτημα στα μάτια των τελικών καταναλωτών,
είναι η ιδέα που (κάλλιο αργά παρά ποτέ) αφομοιώνουν πλέον οι κατασκευαστές Αndroid
tablet οι οποίοι συνάμα προσβλέπουν στα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας ICS (Ice Cream
Sandwich ή Android 4). Πέραν αυτών το 2012 θα είναι η χρονιά των ultrabook (τουλάχιστον
αυτό επιδιώκει η Intel) με ένα σωρό ομοιόμορφα λεπτά και ισχυρά φορητά. Από αυτά μόνο η
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ιδέα του Lenovo Yoga ξεχώρισε αφού
καταφέρνει να είναι και tablet και
laptop με Windows 8 – το λειτουργικό
που έρχεται μέσα στη χρονιά.

SMART TV;
Oι τηλεοράσεις από τη μεριά τους
μετά την εκπλήρωση της επιθυμίας
των αγοραστών για περισσότερες
ίντσες, OLED, 3D κλπ. αρχίζουν να
αναζητούν την εποχή της ωριμότητας.
Ή, της ευφυΐας… Να γίνουν δηλ.
Smart TVs όπως τα κινητά έγιναν
έξυπνα (smartphones) και βρήκαν
φλέβα χρυσού.! Να ενσωματώνουν
δηλ. σύνδεση στο internet και στην
πράξη να περιέχουν ένα μικρό PC
ίσως χωρίς πληκτρολόγιο. Επίσης να
είναι Bluray player, media player και
PVR. Δηλ. όλα σ ένα, τακτοποιημένα.
Το πρόβλημα περισσότερο έγκειται
στον πάροχο. Το μέλλον θα λέγεται
Microsoft, Google, Apple, Roku?
Τα συμφέροντα είναι τεράστια και
οι TV κατασκευαστές ψάχνουν
τρόπο να μείνουν στο παιγνίδι του
περιεχομένου γιατί στο hardware τα
περιθώρια κερδοφορίας είναι μικρά.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ
ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò
ôïõ ÖÙÔÏãñÜöïõ
Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector
Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí:
ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏãñÜöïò,
ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá.
(Óôï ýøïò ôïõ Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË
KåíôñéêÞò ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò)
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”.
ÁóôéêÜ ëåùöïñåßá: óôÜóç “Âñåôôïý”.

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ
1 Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax (210 8541485) Þ
ìå e-mail óôï info@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç ÄÇËÙÓÇ
ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ. Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ
óôï site www.photo.gr üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü
ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí.
2 Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç
(åÜí õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)
3 Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò,
èá ðñÝðåé ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå
ôï áíôßóôïé÷ï ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá
óáò õðïäåßîïõìå. Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé
íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò åðéâåâáßùóç óôo
fax: 210 8541 485 Þ ìå e-mail óôï info@photo.gr

H τέχνη της φωτογραφίας
στην ψηφιακή εποχή της εικόνας
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ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ
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Δευτέρα 30/1/12

Τετάρτη 1/2/12

Σάββατο 11/2/12

Σάββατο 4/2/12

Δευτέρα 6/2/12

Τετάρτη 8/2/12,

Εισηγητής: ΒΑΓΓEΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ
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Fujfilm X-Pro1
H 3  % - 6  
Fujifilm      44 !
Η S5 Pro (2006) ήταν η τελευταία Fujifilm
με DSLR σχεδίαση και η κατάργησή της
άφησε δυσαναπλήρωτο κενό. Η Χ100, με το
ηλεκτρονικό τηλέμετρο, που κυκλοφόρησε
το 2011 δημιούργησε πολλές προσδοκίες.
Οι ψίθυροι κυκλοφορούσαν όλη τη χρονιά
ότι η Fujifilm ετοιμάζει κάτι εντυπωσιακό.
Και εκεί που η επίσημη ανακοίνωση
αναμενόταν για την άνοιξη, τελικά οι
γιαπωνέζοι άνοιξαν τα χαρτιά τους στη CES.
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H

X-Pro1 είναι το αστέρι της έκθεσης του Las Vegas, το νέο που συγκέντρωσε την
μεγαλύτερη δημοσιότητα και τα φλας της επικαιρότητας. Και όχι άδικα, αφού
δεν παρουσιάζονται κάθε μέρα νέες μηχανές-συστήματα. Mαζί με την Χ-Pro1 κάνει το
ντεμπούτο της η νέα εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική μοντούρα Χ-Μοunt και η αντίστοιχη
σειρά οπτικών Fujinon, αρχικά με τρεις φακούς ενώ αναμένονται και άλλες αφίξεις
ως το τέλος της χρονιάς. Η Χ-Pro1 μοιάζει να αποτελεί την σύγχρονη πλήρη ψηφιακή
άποψη περί rangefinder όπως αρχικά διατυπώθηκε πέρυσι με το πολύ πετυχημένο
μοντέλο Χ100. Μόνο πολλοί fan του είδους είχαν εκφράσει την επιθυμία για μια
rangefinder με φακούς που αλλάζουν, μια Fujifilm ανταγωνιστική της Leica αλλά πιο
μοντέρνα. Εξ άλλου η εταιρία είναι εξοικειωμένη με τις rangefinder από την εποχή
των μεσαίου φορμά GS/GA/GW 6x4,5, 6x7 και 6x9cm, μηχανών με μεγάλη εκτίμηση
στους κύκλους των παλιότερων φωτογράφων. Κάτω από αυτά τα δεδομένα, η Χ-Pro1
είναι μια μοναδική πρόταση τηλεμετρικής με autofocus και φακούς υψηλής ποιότητας
με την εγγύηση του brandname Fujinon.
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ΥΒΡΙΔΙΚO ΣΚOΠΕΥΤΡΟ

ΑΙΣΘΗΤHΡΑΣ

ayer

Εξίσου επαναστατική είναι και η σχεδίαση του αισθητήρα ΧΤrans C-MOS μεγέθους ΑPS-C και ανάλυσης 4896x3264pixel
(16Megapixel) που δεν ακολουθεί την κλασσική χρωματική
διάταξη Βαyer pattern για τα pixel αλλά τα διατάσσει διαφορετικά
σε ακολουθίες 6x6 pixel, έχοντας μπλε και κόκκινα σε κάθε
γραμμή ενώ στο Bayer pattern εναλλάσσονται. Με τον τρόπο αυτό
οι μηχανικοί της Fujifilm μας διαβεβαιώνουν ότι έχουν εξαλείψει τα
φαινόμενα moiré και γι αυτό έχουν αφαιρέσει το φίλτρο antialias,
καταλήγοντας σε πολύ μεγαλύτερη ευκρίνεια. To έργο του
αισθητήρα συμπληρώνεται από τα νέα ηλεκτρονικά EXR Processor
Pro. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Χ-Pro1 έχει burst mode (ριπή)
6fps ανταγωνιζόμενη ευθέως τις καλύτερες DSLR.

ΑΛΛΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Fujilm

ΦΑΚΟI
Στην πρώτη σειρά φακών Χ-Μοunt που ανακοινώθηκαν μαζί με το σώμα,
περιλαμβάνονται ένας ευρυγώνιος Fujinon XF 18mm f/2R, ένας στάνταρ Fujinon
XF 35mm f/1,4R και ένας τηλεφακός Fujinon XF πορτρέτου 60mm f/2,4 R με macro
δυνατότητες. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μοντούρα mirrorless με μικρή
απόσταση back flange (από το πίσω στοιχείο ως τον αισθητήρα) που μειώνει τις
διαστάσεις του σώματος. Επίσης, κατά τη διάρκεια της CES η Fujifilm αποκάλυψε τον
«οδικό χάρτη» κυκλοφορίας και άλλων φακών: 28mm f/2.8; 23mm f/2; 70-200mm
f/4 και 12-24mm f/4. Προς στιγμήν δεν έχει διευκρινιστεί κατά πως τα zoom θα
συνεργάζoνται με το υβριδικό τηλέμετρο, παρόμοιο με αυτό της X100 (θα πρέπει τα
brightlines –φωτεινά περιγράμματα- του τηλεμέτρου να ακολουθούν το zoom και να
μην περιοριστεί το σκόπευτρο σε λειτουργία EVF).
Ας δούμε πιο αναλυτικά τους φακούς (για τους οποίους ισχύει συντελεστής εστιακής
απόστασης 1,5x λόγω μεγέθους του APS-C αισθητήρα). Ο XF18mm f/2R είναι ο
ελαφρύτερος και μικρότερος από τους τρεις αποτελούμενος από οκτώ στοιχεία (εκ
των οποίων δύο ασφαιρικά) σε έξι ομάδες. Εστιάζει από το άπειρο ως τα 18cm και
δέχεται φίλτρα 52mm. Φωτεινότερος είναι ο στάνταρ 35mm f/1,4R στα ίχνη των
κλασικών 50mm με οκτώ στοιχεία (εκ των οποίων ένα ασφαιρικό) σε έξι γκρουπ,
minimum εστίαση στα 28cm και ίδιο φίλτρο 52mm. Στη δημοφιλή κατηγορία των
κοντών τηλεφακών πορτρέτου στοχεύει ο ΧF60mm f/2,4 R Macrο, αλλά με εξίσου
καλή συμπεριφορά και στο closeup. Οπτικά είναι ο πλέον πολύπλοκος των τριών
με δέκα κρύσταλλα (εκ των οποιων ένα ασφαιρικό και ένα χαμηλής διάχυσης ED)
σε οκτώ γκρουπ.
Τη σύγχρονη αλλά συνάμα déjà vu αίσθηση του παλιού καλού καιρού
από την κορυφαία ποιότητα κατασκευής ενισχύουν τα μεταλλικά παρασολέιγ
(σας θυμίζουν κάτι;)
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Αποτελεί εξέλιξη της μοναδικής υβριδικής
σχεδίασης που είχαμε αρχικά γνωρίσει
στην Χ100 και συνδυάζει το ανάστροφο
τηλεσκοπικό finder με τα φωτεινά
περιγράμματα (κάλυψης 90%) με EVF υψηλής
ανάλυσης 1.440.000pixel (800x600x3). Tα
brightlines αντιστοιχουν στο καδράρισμα
με ορισμένου βαθμού διόρθωση της
παράλλαξης. Επειδή εδώ προσαρμόζονται
διαφορετικοί φακοί, η σχεδίαση έχει
διαφοροποιηθεί (αναφορικά με την Χ100)
ώστε να δίνει διαφορετικές μεγεθύνσεις στο
σκόπευτρο δηλ. 0,37x για τον ευρυγώνιο
18mm ενώ για τους δύο άλλους φακούς, τον
standard και τον telemacro ισχύει μεγέθυνση
0,6x. To eyepoint (απόσταση κόρης ματιού και
κρυστάλλου) είναι 14mm και το σκόπευτρο
επίσης έχει αισθητήρα προσέγγισης για την
αυτόματη εναλλαγή ανάμεσα στην απεικόνιση
μέσω προσοφθαλμίου ή μέσω οθόνης στην
πλάτη της μηχανής.

Στον τομέα της έκθεσης η μηχανή περιορίζεται
στα βασικά Program, Aperture/Shutter
Priority και Manual χωρίς σκηνές και άλλους
υπερβολικούς αυτοματισμούς. Για παράδειγμα
δεν υπάρχει επιλογέας P (Program): απλά
πρέπει να φέρετε και το δακτυλίδι των
διαφραγμάτων και τον επιλογέα ταχυτήτων
στο Α. Οι επιλογείς μοιάζουν σαν να έρχονται
από τη δεκαετία του 1980: ευανάγνωστες,
μεγάλες κυκλικές κλίμακες και δακτυλίδι
διαφραγμάτων στο λαιμό του φακού.
Ενσωματωμένο φλας δεν υπάρχει: αν ο
χρήστης επιθυμεί μπορεί να προσαρμόσει στο
hot shoe ένα φλας όπως τα Fujifilm EF-42 EF20 και το ρετρό ΕF-X20! Tα φλας παίζουν σε
λειτουργίες Auto, Force, Suppress, Slow sync
και Rear Curtain.

MΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΆ
Αισθητήρας: APS-C 16Megapixel τεχνολογίας
X-Trans CMOS με ειδική χρωματική διάταξη
και dust reduction
Ηλεκτρονικά: EXR Processor Pro
Yβριδικό τηλεμετρικό σκόπευτρο
Μοντούρα: Fuji Χ
Οθόνη: 3in.RGBW
Kλείστρο: 30-1/4000sec.
Συγχρονισμός φλας: 1/180sec.
Video: full HD 24fps
Aποθήκευση: SDHC/SDXC
Mπαταρία: NP-W126
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Νέα προσφορά!

Και τα τέσσερα βιβλία μαζί με
τα έξοδα αντικαταβολής!

14x20 /  36

17x25cm /Óåëßäåò 264

20x22.5 /  256

17x24 cm.  192
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ikon D4
H

  

%

 Nikon  full frame

Mια καινούργια full frame Nikon
αποτελεί πάντα είδηση. Ειδικά
όταν αποτελεί το φυσικό διάδοχο
της D3, της πρώτης Nikon με
full frame αισθητήρα που το
2007 προξένησε παγκόσμια
αίσθηση με την καταπληκτική
συμπεριφορά σε υψηλές
ευαισθησίες, την ταχύτητα
9fps και τα προχωρημένα
ηλεκτρονικά. Αν και η D3 στην
πορεία απέκτησε νέες εκδόσεις
(D3x, D3s) εν τούτοις η D4 είναι η
αναμενόμενη εξελικτική βαθμίδα
που όλοι περίμεναν διακαώς.
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ΣΩΡΕIΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Α

ν και οι εξωτερικές αλλαγές είναι περιορισμένες όπως και η γενικότερη αισθητική/
σχεδιαστική φιλοσοφία που θυμίζει τανκ, εν τούτοις έχουν επέλθει αλλαγές επί
της ουσίας. Κυρίως όσον αφορά το ηλεκτρονικό μέρος δηλ. τον αισθητήρα CMOS
16,2Megapixel με τους μικροφακούς χωρίς διάκενο και τον επεξεργαστή Expeed 3.
Το μέγεθος pixel είναι 7,3micron λίγο μικρότερο από τα 8,45micron της D3.
H μετριοπαθής αύξηση της ονομαστικής ανάλυσης (μόλις κατά 4ΜΡ σε σχέση με την
προκάτοχο) έγινε εσκεμμένα με σκοπό την βελτιστοποιημένη συμπεριφορά σε υψηλές
ευαισθησίες (ως …ISO 204.800!!) που κατά τον κατασκευαστή, ξεπερνάει την ήδη
σπουδαία επίδοση της D και σε θόρυβο και σε δυναμική περιοχή. H φωτεινότητα της
oθόνη 3,2in. ρυθμίζεται με αισθητήρα περιβαλλοντικού φωτός και στο playback οι εικόνες
μεγεθύνονται ως 46x διευκολύνοντας την παρατήρηση λεπτομερειών. Εκ βάθρων έχει
ανανεωθεί το σύστημα αυτόματης εστίασης -βασισμένο στο module Multicam CX3500- με
51 σημεία εστίασης και πολύ καλύτερο κατώφλι ευαισθησίας αφού ανταποκρίνεται και σε
επίπεδο -2EV, λειτουργώντας ικανοποιητικά και με φακούς f/8.

 2012
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Πρώτη επαφή (hands on) με την
μοναδική D4 που βρίσκεται αυτή τη
στιγμή στην Ελλάδα.

ΣΩΜΑ

AΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Ως σώμα η D4 είναι ελάχιστα μικρότερη από τη D3, και σχεδόν με ταυτόσημο
βάρος, κατασκευασμένη με υλικά υψηλής τεχνολογίας (κράμα μαγνησίου),
αδιαβροχοποίηση με τσιμούχες O-ring και θερμική ασπίδα στο προσοφθάλμιο
για την αποφυγή συστολών- διαστολών των διαφορετικών υλικών σε συνθήκες
ακραίων θερμοκρασιών. Επίσης, τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας είναι εμφανή
στη μεγάλη διάρκεια της μπαταρίας ΕΝ-ΕL18 (ως 5500 καρέ!).

Eκεί που στην προηγούμενη γενιά
D3 είχαμε δύο δίδυμες θύρες
Compactflash, εδώ η μία θύρα CF
αντικαθίσταται από το νεότευκτο φορμά
XQD που έχει εισηγηθεί η Compactflash
Association και ήδη έχει υιοθετηθεί από
τις εταιρίες Sandisk, Sony και Nikon.
Oι κάρτες αυτές έχουν διαφορετικό
φυσικό φορμά από τις CF και interface
PCI Express που σημαίνει θεωρητική
ταχύτητα διαμεταγωγής ως 2,5GB/sec.
σήμερα. Οι πρώτες XQD προέρχονται
από τη Sony και θα έχουν χωρητικότητα
16/32GB και ταχύτητα 125ΜB/sec.
στη D4 oι δύο θύρες μπορούν να
λειτουργούν ως Overflow (όταν γεμίσει
η μία αναλαμβάνει η άλλη), backup
(mirror copy η μία της άλλης, RAW/
JPEG (η καθεμία ένα είδος αρχείου),
Copy (αντιγραφή) και Movie (η μία
φωτογραφικό υλικό και η άλλη video).

VIDEO
Στο πάνω δεξιά μέρος κοντά στο κουμπί απελευθέρωσης, βρίσκεται και το ειδικό
κόκκινο κουμπί λήψης video. Πράγματι η Nikon βασίζει πολλές ελπίδες στο λίαν
εξελιγμένο video της D4. Bεβαίως τραβάει full HD (1080p progressive scan στα
«κινηματογραφικά» 24fps (25fps σε PAL) αλλά και 30fps. Σε κατώτερη ανάλυση
HD ready 720p μπορεί να πάει στα 60fps (50fps σε PAL). Xρησιμοποιείται
φορμά Η.264/MPEG-4 AVC με γραμμική PCM διαμόρφωση ήχου και η μέγιστη
διάρκεια clip είναι 20min. O ήχος από το μονοφωνικό ενσωματωμένο μικρόφωνο
ρυθμίζεται σε 30 επίπεδα ενώ αν προσαρμοστεί εξωτερικό μικρόφωνο
πηγαίνουμε στα 20 επίπεδα που πάντα απεικονίζονται στη grayscale LCD οθόνη.
To σημαντικό με το νέο μοντέλο είναι ότι στο video ισχύουν οι ρυθμίσεις
ταχύτητας, διαφράγματος και ευαισθησίας ακόμη και κατά τη διάρκεια της λήψης.
Επίσης στο video δουλεύει κανονικά το autofocus είτε έχουμε επιλέξει face
detection, είτε διάφορα pattern για τα σημεία εστίασης.
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ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Tελείως νέος αισθητήρας CMOS 16.2
megapixel Full Frame
• Ριπή 11fps ή 10fps σε Continuous AF
• Κλίμακα ευαισθησίας ISO100-12800 που
μπορεί να ρυθμιστεί ως ISO 50-204,800
• Κλείστρο με κουρτίνες Kevlar πιστοποιημένο
για 400,000 καρέ
• Οθόνη 3.2in. 921k pixel
• Active D-Lighting και HDR
• Φωτιζόμενα πλήκτρα
• Full HD Video, 30/25/24fps με slow motion

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

60/50fps in 720p

Ποιος δεν θα ήθελε μεγαλύτερο σκόπευτρο και έλεγχο της μηχανής μέσω
υπολογιστή, ειδικά σε περιβάλλον στούντιο, όταν δουλεύουμε μαζικά; Παλιότερα
οι λύσεις διασυνδεμένης λειτουργίας (tethered operation) γίνονταν μέσω ειδικού
software και Firewire καλωδίων. Η D4 προχωράει πολλά βήματα εμπρός: αν έχετε
iPad ή iPhone μπορείτε εύκολα να το μετατρέψετε σε κέντρο ελέγχου, με ασύρματη
σύνδεση μέσω wifi (με προϋπόθεση βέβαια ότι έχετε προμηθευτεί το wifi εξάρτημα
WT5 και έχετε μπει μέσω browser σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση ΙΡ). Τότε
μπορείτε να ελέγξτε από το iPad/iPhone τα εξής: απελευθέρωση κλείστρου, επιλογή
λειτουργιών έκθεσης, ευαισθησία ISO, Live View, εστίαση, φωτομέτρηση, ισορροπία
του λευκού, είδος αρχείου, λήψη video αλλά και να ψάξετε τις φωτογραφίες της
καρτας μνήμης ή να τις κατεβάσετε στο iPad/iPhone. Πέρα από το ασύρματο υπάρχει
και ενσύρματη δικτύωσπ μέσω θύρας RJ45, για πρώτη φορά σε DSLR.
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• Autofocus 51 σημείων και δυνατότητα
λειτουργίας ως f/8
• Θύρα Ethernet 10/100 – με λειτουργίες FTP/
HTTP
• Υποστήριξη ψηφιακού υδατογραφήματος IPTC
data
• Mε το εξάρτημα GPS GP-1 εκτός των άλλων,
συγχρονίζεται η ώρα με σήμα GPS
• Μη συμπιεσμένο σήμα HDMI
• Ηλεκτρονικό αλφάδι με δύο άξονες
• Υποστήριξη των νέων καρτών μνήμης flash
XQD - πέραν των CompactFlash
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Samsung
= “smart cameras”
Μεγάλη ανανέωση γνώρισε και η
γκάμα της Sasmung με τις πέντε Smart
Cameras μόνο για την αρχή, ενώ
ακολουθούν και άλλες μηχανές και
βιντεοκάμερες. Ας αρχίσουμε όμως με
τις Samsung ST200F, ST88, ST77, ST66,
WB850F και WB150F. Οι WB850F,
WB150F, και ST200F είναι long zoom
και φιλοδοξούν να δώσουν νέο αέρα
στην ταξιδιωτική φωτογραφία. Και δεν
το καταφέρνουν μόνο με το zoom αλλά
επιστρατεύουν και τις δυνατότητες
του WiFi για να μην είστε ποτέ
αποκομμένοι. Με την λειτουργία Auto
Backup χωρίς καλώδια μπορείτε μέσω
wifi να αποθηκεύσετε και να στείλετε
τις φωτογραφίες χωρίς υπολογιστή.
Η WB850F διαθέτει 21x οπτικό ζουμ.
Mε τη σειρά της 18x superzoom έχει η
WB150F και 10x αντίστοιχα η ST200F.
Η WB850F έχει αισθητήρα BSI CMOS
σχεδιασμένο να μειώνει τον θόρυβο
και την παραμόρφωση. Οι Samsung
ST88, ST77 και ST66 έχουν αισθητήρα
16.1 megapixel, ευρυγώνιο με f/2.5
25mm και 5x οπτικό ζουμ ενώ οι ST88
και ST77 εφοδιάζονται και με οπτική
σταθεροποίηση.

Canon
Powershot G1X: $$4%

 G12  4$ # %

Η ιδέα υπήρχε από καιρό και έχει υλοποιηθεί σε κατασκευές όπως Leica X1, Sigma
DP2 κλπ. Τώρα η Canon προχωράει στο λογικό βήμα που από καιρό αναμέναμε,
εξελίσσοντας το concept της Hi end compact, όπως είχε εκφραστεί με διαδοχικά
μοντέλα της σειράς Powershot G. Δηλ. με δύο λόγια, οι σχεδιαστές τοποθέτησαν μεγάλο
αισθητήρα σε μια μηχανή που μοιάζει πολύ με την πετυχημένη G12. O CMOS αισθητήρας
έχει διαστάσεις 18,7x14mm κάπου ανάμεσα στα φορμά APS-C και 4/3 και η αναλογία
των πλευρών είναι 4:3 - όπως σε όλες τις compact - και όχι 3:2 που χρησιμοποιούν οι
DSLR. Όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά: ο μεγαλύτερος αισθητήρας σημαίνει και
μεγαλύτερες διαμετρους οπτικών στοιχείων για το φακό και κατά συνέπεια μεγαλύτερο
βάρος και όγκο. Γι αυτό και η G1X μας προέκυψε βαρύτερη και ογκωδέστερη από
την G12. Φοράει φακό 28-112mm με φωτεινότητα f/2,8-5,8 (δηλ. πιο αργός από τον
28-140mm f/2,8-4,5 της G12) και ενσωματωμένο optical stabilizer IS με πλεονέκτημα 4
stop στη λήψη με αργές ταχύτητες φωτοφράκτη. Μάλιστα στο συγκεκριμένο μοντέλο
συναντάμε επτά ξεχωριστές ρυθμίσεις IS: Normal, Macro, Panning και Powered (σε
video), Dynamic, Dynamic/Macro και Tripod. Από πλευράς ταχύτητας η G1X τραβάει
συνεχώς με 1,9fps ή κάνει σύντομα burst στα 4,5fps για έξι διαδοχικά καρέ και σταματάει
προσωρινά μέχρι να αδειάσει το buffer. Mε δεδομένο ότι απευθύνεται σε απαιτητικό
κοινό προβλέπεται λήψη RAW αρχείων 14bit. Στο πολύ καλό refresh του CMOS sensor
βασίζεται η απόδοση στο video με full HD 24fps - ενώ υπάρχει και θύρα HDMI. H oθόνη
3in. 920K pixel έρχεται από την G12 όπως και το hot shoe που δέχεται όλα τις Speedlite
μονάδες φλας της Canon. Η τιμή της αναμένεται γύρω στα €700-800.

Panasonic
Lumix G conversion lenses
Η CES φέρνει για τους κατόχους μηχανών της σειράς G της Panasonic τέσσερις μετατροπείς
φακών για να απολαύσουν extra δυνατότητες. Είναι κατασκευασμένοι ώστε να ταιριάζουν
με την φορητότητα και την απλότητα που έχει η σειρά G, ώστε οι κάτοχοι των μηχανών να
μην προβληματίζονται από το βάρος των converters και να είναι σε θέση ανά πάση στιγμή
να εκμεταλλευτούν τις διαφορετικές δυνατότητες λήψης. Ο Panasonic DMW-GWC1 Wide
Conversion Lens τροποποιεί την εστιακή εστιακό μήκος του φακού από 14mm σε 11mm
για τη λήψη τοπίων και δυναμικότερων εικόνων ενώ έχει καλή απόδοση και σε εσωτερικές
λήψεις σε περιορισμένο χώρο. Το εξάρτημα DMW-GTC1 Tele Conversion αυξάνει την εστιακή
απόσταση από 42mm σε 84mm ενώ το DMW-GMC1 Macro Conversion είναι σχεδιασμένο
για λήψεις σε απόσταση μόνο 0,14m για όσους ασχολούνται με το macro. Τέλος για
εντυπωσιακές φωτογραφίες κυκλοφόρησε και ο DMW-GFC1 Fisheye Conversion με γωνία
120°. Οι τέσσερις μετατροπείς διατίθενται με αντάπτορα για χρήση με τους φακούς H-PS14042
και H-H014, εκτός από τον DMC-GTC1 που είναι συμβατός μόνο με τον H-PS14042.
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Vanguard
N  9    4  4 
Στα πλαίσια της CES η Vanguard που φιλοδοξεί
πλέον να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό
ρόλο στα τρίποδα, τσάντες και αξεσουάρ,
παρουσίασε αρκετά νέα πράγματα. Μεταξύ τους
ξεχωρίσαμε τη νέα σειρά σφαιρικών κεφαλών
επαγγελματικού επιπέδου ΒΒΗ, τα πανάλαφρα
τρίποδα Nivelo και τις δύο καινουργιες σειρές
τσαντών Χcenior και Κinray.
Στις σφαιρικές κεφαλές (ball type), εισάγει
τη hi end σειρά BBH σχεδιασμένη και
κατασκευασμένη με υψηλά ποιοτικά στάνταρ.
Mε το χειριστήριο Rapid Level διευκολύνεται
αποφασιστικά η ευθυγράμμιση μηχανής με τη
βάση της. Επίσης διαθέτει σύστημα που αλλάζει
θέση κατά 90° περνώντας από την οριζόντια
(landscape) στην κάθετη (portrait) θέση με
μία μόνον απλή κίνηση. Άλλη μια κεφαλή με
μεγάλο ενδιαφέρον αποτελεί αυτή με κωδικό
GH-200 τύπου pistol grip που ακολουθεί
τη βασική ιδέα της GH-100 υποστηρίζοντας
τηλεφακούς μεσαίου και μεγάλου μεγέθους
χωρίς κανένα πρόβλημα και έχοντας ως
βασικό πλεονέκτημα την ευκολία χρήσης σε
εύρος κινήσεων 360° σε panning και -32° ως
+90° σε κλίση. Άλλο ένα σημαντικό στοιχείο
είναι ο έλεγχος τριβής (Friction Control) που
προσαρμόζει το βαθμό του «σφιξίματος» της
κεφαλής ανάλογα με το βάρος που φέρει.

Sony
A5   CES
Οι νέες Cyber-shot DSC-W630, W620, W610 και S5000 έχουν ως κύριο
χαρακτηριστικό τους την ευκολία στη χρήση. Και οι τέσσερις διαθέτουν
λειτουργία Sweep Panorama 360° και σύστημα σταθεροποίησης εικόνας
SteadyShot για καθαρότερη εικόνα με τη μηχανή στο χέρι (η W630 διαθέτει
βελτιωμένο σύστημα Optical SteadyShot). Η λειτουργία Intelligent Auto
αναγνωρίζει μέχρι και 33 περιπτώσεις σκηνές για εξαιρετικά αποτελέσματα
με αυτόματες ρυθμίσεις (W630, W620, S5000). Η Cyber-shot W630 έχει
16.1 megapixel, οπτικά Carl Zeiss, 5x οπτικό zoom 25-125mm, HD βίντεο με
Optical SteadyShot Active mode (σε συνδυασμό με ηλεκτρονικό σύστημα
σταθεροποίησης) ενώ οι Cyber-shot W620, W610 και S5000 έχουν από 14.1
megapixel. Η CES έφερε και τα νέα μόντέλα Handycam με καινοτομία τη
γυροσκοπική Σταθεροποίηση Εικόνας Balanced Optical SteadyShot για ακόμη
πιο σταθερή εικόνα όταν περπατάτε ή όταν ζουμάρετε. Ακολουθώντας την
κυκλοφορία της πρώτης στον κόσμο ‘Double Full HD’ 3D βιντεοκάμερας για
καταναλωτές το 2011, η νέα HDR-TD20VE έχει περίπου το 66% του μεγέθους
του προκατόχου της. Ένα στερεοσκοπικό ζεύγος φακών G Lens με οπτικό zoom
10x (12x extended zoom σε 3D και 17x extended zoom σε 2D), συνδυάζεται με
διπλούς αισθητήρες Exmor R CMOS και διπλούς επεξεργαστές εικόνας BIONZ.
Το διπλό σύστημα καταγραφής εγγράφει 3D βίντεο σε ανάλυση 1920x1080 Full
HD για να το απολαύσετε στη δική σας 3D TV με γυαλιά τεχνολογίας
active shutter.

Panasonic
;#

  FS

Η CES δεν σημαίνει για την Panasonic μόνον νέα μοντέλα ως αυτοσκοπός
αλλά συμπίπτει με ουσιαστική ανανέωση. Έτσι η σειρά των μηχανών Lumix FS
μεγαλώνει κατά δύο μοντέλα με την εξής καινοτομία: Για πρώτη φορά δύο FS
μοντέλα, οι FS45 και FS40, φοράνε το φωτεινό φακό Leica DC Vario-Summarit,
που μέχρι τώρα διέθεταν ακριβότερα μοντέλα. Ο φακός αυτός εξασφαλίζει
καθαρές εικόνες σε χαμηλό φωτισμό. Επίσης είναι ευρυγώνιος στα 24mm για
λήψεις εντυπωσιακών τοπίων και δυναμικών φωτογραφιών. Ο συγκεκριμένος
φακός με f/2.5 εξασφαλίζει κατά προσέγγιση 25% πιο φωτεινές εικόνες σε σχέση
με φακό f/2.8 που χρησιμοποιείται κυρίως στις μηχανές αυτής της κατηγορίας.
Αποτελείται από 6 στοιχεία σε 5 ομάδες εκ των οποίων τα τρία ασφαιρικά με πέντε
ασφαιρικές επιφάνειες. Γενικότερα ο χειρισμός των FS45 και FS40 διακρίνεται για
την ευχρηστία αφού όπως και όλα τα μοντέλα σειράς FS προορίζονται για νέους
φωτογράφους και όχι μόνο για έμπειρους.
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Γενική κατηγορία: Ken Hermann, Δανία



Κατηγορία Fine Art: Christian Tagliavini, Ελβετία

Hasselblad
2012 Hasselblad Masters Awards
Η Hasselblad τις πρώτες μέρες του νέου
έτους ανακοίνωσε τους νικητές του
στον δέκατο κατά σειρά διαγωνισμό.
Βραβεύθηκαν ένδεκα φωτογράφοι σε
ισάριθμες κατηγορίες από πάνελ κριτών
αποτελούμενο από διακεκριμένα πρόσωπα
της φωτογραφίας. Επίσης, ένα ξεχωριστό
βραβείο προήλθε την ψήφο του κοινού.
Ο διαγωνισμός Hasselblad έχει σκοπό να
αναδείξει νέα ταλέντα σε διαφορετικά είδη
φωτογραφίας και να τους δώσει βήμα
προβολής. Οι νικητές θα έχουν πρόσβαση
στην μηχανή H4D και στους φακούς της
εταιρείας για να πραγματοποιήσουν ένα
Project μέσα στην επόμενη χρονιά και να
δημιουργήσουν μια σειρά εικόνων πάνω
στο θέμα της έμπνευσής τους.
Οι νικητές είναι:
• Αρχιτεκτονική: Frank Meyl, Γερμανία
• Editorial: Jon Lowenstein, ΗΠΑ
• Μόδα: Wai Kuen Eric Wong, Χονκ Κονγκ
• Fine Art: Christian Tagliavini, Ελβετία
• Γενική: Ken Hermann, Δανία
• Τοπίο/Φύση: Tom D. Jones, Βέλγιο
• Πορτραίτο: Denis Rouvre, Γαλλία
• Προϊόν: Joe Felzman, ΗΠΑ
• Ανερχόμενος: Vicente Ansola, Ισπανία
• Γάμος/Κοινωνικές Εκδηλώσεις : Milosz
Wozaczynski, Πολωνία
• Άγρια Ζωή: Lucas Pupo, Βραζιλία

Μόδα: Wai Kuen Eric Wong, Χονκ Κονγκ

Κατηγορία προϊόν: Joe Felzman, ΗΠΑ
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Olympus story
 Woodford  6 

  %
Η saga της Olympus διαιωνίζεται
εν μέσω της συνεχιζόμενης
έρευνας των ιαπωνικών αρχών
για τις οικονομικές παρατυπίες
του απελθόντος διοικητικού
συμβουλίου που είχε αποκρύψει
ζημίες 1,7 δις. δολ. Η συγκάλυψη
είχε γίνει με υπερτιμολόγηση
εξαγορών και ξέπλυμα χρημάτων
σε offshore και – όπως γνωρίζουν
πολύ καλά οι τακτικοί αναγνώστες
του PBWeekly - την είχε αποκαλύψει
ο τέως CEO Michael Woodford.
Έκτοτε ο Woodford αποδύθηκε
σε μια προσπάθεια συνεννόησης
με τους μετόχους προκειμένου να
ηγηθεί ενός σχήματος διάσωσης
της Olympus ενόψει της έκτακτης
γεν. συνέλευσης τον Μάρτιο.
Στην προσπάθειά του αυτή είχε
βρει σύμμαχο στο πρόσωπο της
Southeastern Asset Management,
του μεγαλύτερου μεμονωμένου
μετόχου της Olympus εκτός
Ιαπωνίας. Όμως παρά την απήχησή
του στο εξωτερικό, δεν είχε την ίδια
αντιμετώπιση στην Ιαπωνία που
τον αντιμετωπίζουν με καχυποψία
παρά το ότι αποδείχθηκαν βάσιμες
οι καταγγελίες του. Ετσι ο όμιλος
Sumitomo Mitsui Financial Group
ανεκοίνωσε την υποστήριξή του
στην τρέχουσα διοίκηση υπό
τον Suichi Tarayama. Ανάλογη
στάση κατά πάσα πιθανότητα
θα ακολουθήσουν οι τράπεζες
Mitsubishi UFJ και SMFG. Μάλιστα
ήδη εξυφαίνεται ένα σχέδιο
«εσωτερικής διάσωσης» με μεγάλο
τραπεζικό δανεισμό της εταιρίας:
βασική ένδειξη για το παραπάνω
ήταν ο διορισμός του Shiro Hiruta
(με πολύ σοβαρές διασυνδέσεις στο
ιαπωνικό τραπεζικό σύστημα) ως
επικεφαλής της ομάδας ελεγκτών
που εξετάζουν σε βάθος τις
πραγματικές οικονομικές θέσεις της
Οlympus, πέρα από «μαγειρεμένα
βιβλία». Έτσι ο Μ. Woodford σε
press conference που έδωσε στις
5 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε την
οριστική πλέον εγκατάλειψη της
πρόθεσής του να ηγηθεί ξανά της
Olympus.

Epson
= 4  $

  5 A3+

Για πρώτη φορά η Epson παρουσιάζει πολυμηχανήματα
Inkjet A3+. Η νέα σειρά περιλαμβάνει έναν εκτυπωτή Α3+,
τον Workforce WF-7015 και δύο πολυμηχανήματα Α3+,
τα Workforce WF-7525 και WF-7515, με δυνατότητες
εκτύπωσης διαστάσεων μέχρι A3+, σε συνδυασμό με
σάρωση, αντιγραφή και αποστολή φαξ. Η νέα σειρά Epson Α3+ είναι σχεδιασμένη
για τις ανάγκες των μικρών επιχειρήσεων με στόχο να τις βοηθήσει να αξιοποιήσουν
πλήρως τους πόρους τους και να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι
εκτυπώσεις πραγματοποιούνται γρήγορα και με πολύ καλή ποιόηττα. Παραπέρα
προσφέρεται πρόσθετη δυνατότητα ταχύτατης εκτύπωσης A4 διπλής όψης με τους WF7525 και WF-7015, μειώνοντας το κόστος στο 50%.
Η παραγωγικότητα ενισχύεται με μεγάλη χωρητικότητα χαρτιού και διπλούς δίσκους
χαρτιού μέχρι 500 φύλλων για να χρειάζεται λιγότερο συχνή αντικατάσταση και να
υπάρχει ευελιξία στη χρήση μέσων εκτύπωσης στους WF-7525 και WF-7015.
Τα WF-7515 και WF-7525 είναι επίσης συμβατά με Epson Connect, για μεγαλύτερη
ευελιξία και ελευθερία, καθώς οι χρήστες μπορούν να εκτυπώνουν γρήγορα και
εύκολα αρχεία και εικόνες ασύρματα από smartphones και tablet PCs. Επιπλέον, οι
χρήστες μπορούν να εκτυπώνουν από οπουδήποτε στον κόσμο με την αποστολή
email απευθείας στον εκτυπωτή.
ΕPSON 210 8099499

SWIT S-2040
?5    LED
Ξεκίνησε η διανομή του νέου on-camera
φωτιστικού της SWIT, S-2040, στην ελληνική
αγορά. Το S-2040 είναι ένα υπερσύγχρονο
LED φωτιστικό κάμερας που χρησιμοποιεί
LED στοιχεία στην καινοτόμα διάταξη Single
Chip Array. Το αποτέλεσμα είναι ποιοτικό,
μαλακό, διάχυτο φως, έντασης ισοδύναμης
με φωτιστικά 80W. Η κατανάλωσή του είναι
μόλις 23W και μπορεί να τροφοδοτηθεί
από ειδική μπαταρία SWIT που παρέχεται
στη συσκευασία, μπαταρίες σειράς Sony L,
καλώδιο τροφοδοσίας και από πηγές 12V
D-Tap (π.χ. μπαταρίες V-Lock).
STAMOS S.A. 2310 942000
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 name

  ...
• Kεσάτια στην αγορά ελέω
κρίσης και όχι μόνον.
Στα δύσκολα οι επιχειρήσεις που
είχαν για κάποιο λόγο πρόβλημα
υποφέρουν ακόμη περισσότερο.
Οι πιο οργανωμένες απλώς
μετρούν μονοψήφια ποσοστά
απωλειών, σχεδόν δυσανάλογα
με την πτώση που γράφει η GfK
για την Ελλάδα στο Imaging
(-25%). Για το 2011 μιλάμε που
μόλις έκλεισε. Για το 2012, κανείς
δεν θα ήθελε να προφητέψει...
Εν όψει όλων των παραπάνω,
ψιθυριζόταν (μετ’ επιτάσεως) ότι
μεγάλη επιχείρηση του μικρού
μας φωτογραφικού μας κόσμου
ετοιμάζεται πλησίστια για το
άρθρο 99 του δημοφιλούς πλέον
νόμου περί προστασίας από τους
πιστωτές. Είναι τόσο λαοφιλής
αυτός ο νόμος που τον έμαθαν
οι πάντες στις εφημερίδες και την

 .

Τιβού. Τσίχλα τον έκαναν...
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά,

DNP DS-RX1
Ξεκίνησε από την DNP Europe και τη ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. η διανομή στην ελληνική
αγορά του αναμενόμενου επαγγελματικού θερμικού εκτυπωτή DS-RX1. Ο DS-

για την ίδια επιχείρηση που
από καιρό αντιμετωπίζει οξύ

RX1 έχει ταράξει τα νερά της παγκόσμιας αγοράς εκτυπώσεων, καθώς δίνει για
πρώτη φορά τη δυνατότητα στους επαγγελματίες φωτογράφους να τυπώνουν

πρόβλημα ρευστότητας, πολλά
ακούγονται για περίεργες

εικόνες εκπληκτικής ανάλυσης 600x600 dpi σε κόστος όμοιο ή χαμηλότερο
από ότι σε παραδοσιακά συστήματα χημικής τεχνολογίας. Στα επιπλέον

όσο και ανίερες ...συμμαχίες,
συνεργασίες, χρηματοδοτήσεις.
Εκπορευόμενες μάλιστα από
άλλη επιχείρηση με ακόμη πιο
βαρύ όνομα αντιπροσώπευσης.
Μα είναι δυνατόν; Και το ζήτημα
αντικρουόμενων συμφερόντων
δεν υπάρχει; Τι θα πουν οι
γιαπωνέζοι που δεν σηκώνουν
μύγα στο (Κατάνα)σπαθί τους;
Εκτός κι αν σκέφτονται ηρωϊκή
έξοδο με ...χαρακίρι.
• Κύμα κλοπών και
διαρρήξεων. Εκτός από τα
φωτογραφικά στούντιο που
αποτελούν διαρκή στόχο, θύμα
διάρρηξης έπεσε γνωστός
χονδρέμπορος στην περίοδο των
εορτών. Η κρίση δεν σε αφήνει
ούτε τζίρο να κάνεις, χάνεις και
τα εμπορεύματα.
Αμην να τελειώσει.
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πλεονεκτήματα του DS-RX1 θα πρέπει να σημειώσουμε τη μεγάλη αυτονομία
(700 φωτογραφίες ανά ρολό) και τη δυνατότητα να τυπώνει φινιρίσματα glossy
και matte με το ίδιο αναλώσιμο.
STAMOS S.A. 2310 942000

Lexar
  



Η Lexar κυκλοφόρησε μια νέα CompactFlash κάρτα
που όπως ισχυρίζεται είναι η γρηγορότερη στην
αγορά. Η Lexar Professional 1000x CompactFlash δίνει
στους φωτογράφους θεωρητικά ταχύτητες που δεν
υπήρχαν μέχρι πριν. Η ταχύτητα ανάγνωσης φτάνει
στα 150ΜΒ/sec. Θα διατίθεται σε χωρητικότητες 16GB,
32GB, 64GB και 128GB. Υποστηρίζει τις προδιαγραφές
VPG-20 που σημαίνει ότι έχει τεσταριστεί και για
streaming video σε ταχύτητα 20MB το δευτερόλεπτο
χωρίς να χάνει καρέ. Τέλος επιταχύνει το workflow
του φωτογράφου αφού αδειάζει γρήγορα το buffer
της μηχανής και η μεταφορά σε υπολογιστή είναι στην
υψηλότερη ταχύτητα της όταν συνδυάζεται με reader
UDMA-7.
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Εκείνοι που είναι τόσο τρελοί ώστε να νομίζουν ότι μπορούν
ν’ αλλάξουν τον κόσμο, είναι εκείνοι που τελικά τον αλλάζουν.
Steve Jobs

Η επιτάχυνση των ρυθμών της αλλαγής, η αύξηση του βαθμού της πολυπλοκότητας
και η κλιμάκωση των κινδύνων και της αβεβαιότητας έγιναν η νέα πραγματικότητα
για το μάρκετινγκ σε εποχές αναταράξεων. Για να υπερασπιστεί τον εαυτό της από
το εξωτερικό σοκ των αναταράξεων και του χάους που μπορεί να καταστρέψει μια
επιχείρηση, η εταιρεία πρέπει να αυξήσει τον βαθμό της ανθεκτικότητάς της σε όλα τα
επίπεδα και ειδικότερα στο μάρκετινγκ και τις πωλήσεις.

Η

ανθεκτικότητα είναι μια νοοτροπία την οποία πρέπει να αποκτήσουν οι επιχειρηματίες
αλλά και όλα τα στελέχη του οργανισμού. Οι επιχειρηματίες πρέπει να μάθουν καλά
τι σημαίνει ανθεκτικότητα, αν θέλουν να δραστηριοποιηθούν δυναμικά στην αγορά, να
ξεπεράσουν το χάος και να έρθουν σε επαφή με τους καταναλωτές. Με το να σκέφτεται
ο επιχειρηματίας την ανθεκτικότητα μετασχηματίζει την αγωνία σε πράξη και τη δυσκολία
σε αποφασιστικότητα. Οι σπουδαίοι άνθρωποι του μάρκετινγκ δεν κατορθώνουν απλώς
να ξεφύγουν από την κρίση. Αναπτύσσουν την εσωτερική δυνατότητα να προσδοκούν το
απροσδόκητο. Επανεφευρίσκουν συνέχεια τα επιχειρησιακά μοντέλα και τις στρατηγικές
μάρκετινγκ σε εποχές χάους, έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα καθώς
οι συνθήκες στην αγορά αλλάζουν.
Σήμερα, η μέση χαρακτηριστική εταιρεία χρησιμοποιεί ένα σύστημα μάρκετινγκ που
προέκυψε ύστερα από πολυετείς δοκιμές και απορρίψεις. Ανέπτυξε πολιτικές, στρατηγικές
και τακτικές για τη χρησιμοποίηση της έρευνας μάρκετινγκ, της τιμολόγησης, του τμήματος
πωλήσεων, της διαφήμισης, των μεθόδων προώθησης, των εμπορικών εκθέσεων και
άλλων εργαλείων μάρκετινγκ. Οι πρακτικές αυτές είναι πιθανό να συνεχίζονται επειδή
δημιουργούν την αίσθηση της ασφάλειας και της προβλεψιμότητας. Απέδωσαν στο
παρελθόν και υποθέτουμε ότι θα αποδώσουν και στο μέλλον.
Όμως, υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ο κόσμος συνεχώς αλλάζει. Οι αυξανόμενες
αναταράξεις και το χάος μετασχηματίζουν τον κόσμο με πιο γρήγορο και πιο θεαματικό
τρόπο απ’ ό,τι συνέβαινε τα τελευταία πενήντα χρόνια. Σήμερα οι πελάτες διαπιστώνουν
αλλαγή των ενδιαφερόντων τους, των προϋπολογισμών και των αξιών τους.
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Τα κανάλια διανομής παίρνουν νέες μορφές
ενώ εμφανίζονται νέα κανάλια επικοινωνίας.
Εμφανίζονται νέοι ανταγωνιστές.
Επιβάλλονται νέες κρατικές ρυθμίσεις και
κανονισμοί. Οι αναταράξεις υπάρχουν
παντού και ανά πάσα στιγμή.
Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν την εταιρεία
σ’ ένα στρατηγικό σημείο καμπής:
ή η εταιρεία θα συνεχίσει με την ίδια
στρατηγική, ή θα αναγνωρίσει την ανάγκη
για μια καινούργια. Είναι σαφές ότι η εταιρεία
πρέπει να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει
τις πολιτικές και τα εργαλεία μάρκετινγκ
που χρησιμοποιεί. Αν δεν το κάνει, το νέο
περιβάλλον θα την τιμωρήσει μέχρι σημείου
ίσως που θα την οδηγήσει στο κλείσιμο.
Το πρώτο μέλημα είναι να αναγνωρίσει τις
σημαντικότερες αλλαγές που σημειώθηκαν
στο χώρο του μάρκετινγκ. Παρακάτω
παραθέτουμε τέσσερις βασικές αλλαγές.
Οι αλλαγές αυτές απαιτούν ριζικά νέο τρόπο
σκέψης εκ μέρους των μάνατζερ και των
υπεύθυνων του μάρκετινγκ.
Τέσσερις βασικές αλλαγές στο χώρο
του μάρκετινγκ:
1. Οι πελάτες είναι καλύτερα
πληροφορημένοι από κάθε άλλη
εποχή. Έχουν στη διάθεσή τους δύναμη.
Μπορούν να εξακριβώσουν σχεδόν τα
πάντα για οποιοδήποτε προϊόν, υπηρεσία
ή εταιρεία ερευνώντας στο Διαδίκτυο και
επικοινωνώντας με άλλα άτομα από τον
κοινωνικό τους περίγυρο.
2. Οι πελάτες είναι όλο και πιο έτοιμοι
να αγοράσουν και να εμπιστευτούν τις
γνωστές μάρκες καταστήματος, όταν
αυτές διατίθενται σε χαμηλότερη τιμή
απ’ ό,τι οι έντονα διαφημιζόμενες μεγάλες
μάρκες.
3. Οι ανταγωνιστές είναι σε θέση να
αντιγράφουν πιο γρήγορα κάθε νέο
προϊόν ή υπηρεσία, συμπιέζοντας έτσι την
απόδοση της επένδυσης που έκανε
ο αρχικός καινοτόμος. Σήμερα, το
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έχει πολύ
μικρότερη διάρκεια ζωής.
4. Το Διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα
έχουν δημιουργήσει ριζικά νέα μαζικά
μέσα και πηγές πληροφόρησης, αλλά και
νέα μέσα για πωλήσεις απευθείας προς
τον πελάτη.
Οι αλλαγές αυτές απαιτούν ριζικά νέο
τρόπο σκέψης από τους μάνατζερ και τους
υπεύθυνους του μάρκετινγκ. Οι έξυπνες
εταιρείες στρέφονται από τον έναν τρόπο
σκέψης προς έναν άλλο.
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ:
• Ενώ πρώτα τους πελάτες τούς σκέφτονταν μόνοι οι υπεύθυνοι του μάρκετινγκ, τώρα
τους σκέφτονται όλοι οι υπάλληλοι της εταιρείας.
Ενώ πρώτα πωλούσαν προς όλους, τώρα προσπαθούν να αναδειχθούν στην καλύτερη
επιχείρηση που εξυπηρετεί καλά προσδιορισμένες αγορές - στόχους.
Ενώ πρώτα οργανώνονταν με βάση τα προϊόντα, τώρα οργανώνονται με βάση
στοχευμένα τμήματα πελατών.
Ενώ πρώτα παράγονταν τα πάντα μέσα στην εταιρεία, τώρα αγοράζονται περισσότερα
αγαθά και υπηρεσίες από πηγές εκτός της εταιρείας.
Ενώ πρώτα χρησιμοποιούνταν πολλοί προμηθευτές, τώρα υπάρχει συνεργασία με
λιγότερους προμηθευτές που βλέπουν πιο πολύ ως συνεργάτες.
Ενώ πρώτα έδιναν έμφαση στα υλικά στοιχεία ενεργητικού, τώρα δίνουν έμφαση στα
άυλα στοιχεία μάρκετινγκ (μάρκες εταιρείας, αξία πελατών, αφοσίωση στο κανάλι
διανομής και πνευματική ιδιοκτησία).
Ενώ πρώτα δημιουργούνταν μάρκες μέσω της διαφήμισης, τώρα δημιουργούνται μάρκες
μέσω ολοκληρωμένων επικοινωνιών μάρκετινγκ και μέσω της απόδοσης που ικανοποιεί.
Ενώ κάποτε αποκομιζόταν κέρδος από κάθε πώληση, τώρα δημιουργείται μακροχρόνια
αξία πελάτη.
Ενώ κάποτε στόχος ήταν το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, τώρα στόχος είναι το
μεγαλύτερο μερίδιο από το πορτοφόλι κάθε πελάτη.
Ενώ κάποτε στόχος ήταν η τοπική αγορά, τώρα στόχος είναι και η τοπική και η παγκόσμια
αγορά.
Ενώ κάποτε η προσοχή τους εστιαζόταν στους οικονομικούς δείκτες επιτυχίας, τώρα
εστιάζεται και στους δείκτες μάρκετινγκ.
Ενώ κάποτε η προσοχή εστιάζονταν στο όφελος του μετόχου, τώρα εστιάζεται στο όφελος
των ομάδων συμφερόντων που συνδέονται με την επιχείρηση.

ΚΑΚΑ, ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
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Δεν θέλουμε να πούμε ότι όλες
ανεξαιρέτως οι εταιρείες αλλάζουν
τη νοοτροπία τους όσον αφορά το
μάρκετινγκ. Σκοπός των καταλόγων
αυτών είναι να ενθαρρύνουμε την εταιρεία
σας να επανεξετάσει τις πολιτικές και
τις ιδέες μάρκετινγκ που χρησιμοποιεί
σήμερα. Ελπίζουμε ότι θα κάνετε μερικές
σημαντικές αλλαγές, οι οποίες θα
βελτιώσουν την απόδοση του μάρκετινγκ.
Ένα άλλο ερέθισμα για να σκεφτεί η
εταιρεία το μάρκετινγκ που εφαρμόζει
είναι να ρίξει μια ματιά στα χαρακτηριστικά
που συνήθως κάνουν να ξεχωρίζουν
οι εταιρείες με καλές, κακές και άριστες
επιδόσεις στο μάρκετινγκ.

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΡΙΣΕΙΣ
Όποια κι αν είναι η θέση της εταιρείας
σας όσον αφορά το μάρκετινγκ σε
φυσιολογικές εποχές, αυτή θα αλλάξει
σε εποχές με αναταράξεις, ειδικότερα
όταν αρχίσει η καθοδική πορεία ή όταν
προκύψει ύφεση. Αυτό συμβαίνει επειδή,
λόγω της ύφεσης, οι πελάτες σας θα
αλλάξουν τη συμπεριφορά τους καθώς
και αυτά που εκτιμούν.
Πρώτα απ’ όλα σκεφτείτε τους
καταναλωτές. Με την προοπτική ότι
θα έρθουν πιο δύσκολες μέρες και
ενδεχομένως θα χάσουν τη δουλειά
τους, θα μειώσουν τις δαπάνες τους.
Παραθέτουμε τρεις πιθανές συμπεριφορές
των καταναλωτών:
• Οι καταναλωτές στρέφονται προς
φθηνότερα προϊόντα και μάρκες.
Θα σταματήσουν να αγοράζουν μεγάλες
αναγνωρίσιμες μάρκες και θα αγοράζουν
μάρκες καταστήματος, ακόμη και λευκά
προϊόντα. Αυτή η αλλαγή συμπεριφοράς
θα πλήξει σημαντικά τις μεγάλες και τις
διεθνείς μάρκες που πωλούνται σε υψηλή
τιμή και ειδικότερα τις ασθενέστερες
μάρκες που όμως πωλούνται σε υψηλή
τιμή.
• Οι καταναλωτές μειώνουν ή
αναβάλλουν ειδικές αγορές όπως ενός
αυτοκινήτου, επίπλων, μεγάλων οικιακών
συσκευών και ακριβών διακοπών.
Οι εταιρείες που κατασκευάζουν ή
πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες των
οποίων η αγορά μπορεί να αναβληθεί
θα αναγκαστούν να μειώσουν τον
προϋπολογισμό τους, να περιορίσουν

Πηγή: Philip Kotler, Marketing Management, 13η έκδοση, σελ. 660.
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τα αποθέματά τους και ενδεχομένως να απολύσουν εργαζόμενους. Οι προμηθευτές
και οι εργαζόμενοι θα μείνουν με λιγότερη αγοραστική δύναμη και θα μειώσουν
ανάλογα τις αγορές τους.
• Οι καταναλωτές μειώνουν τις μετακινήσεις τους προς απομακρυσμένα
καταστήματα και αγοράζουν περισσότερα από προμηθευτές που βρίσκονται πιο
κοντά στην εργασία ή στο σπίτι τους. Αφιερώνουν περισσότερο χρόνο για να
τρώνε στο σπίτι και στηρίζονται περισσότερο στην κατ’ οίκον ψυχαγωγία από την
τηλεόραση και το Διαδίκτυο.
Αλλά και οι επιχειρήσεις θα κάνουν επίσης κινήσεις για να μειώσουν το κόστος τους
και να εξοικονομήσουν κεφάλαιο. Θα προβούν σε ενέργειες όπως:
• Θα μειώσουν την παραγωγή και θα παραγγέλνουν λιγότερα προϊόντα από
τους προμηθευτές τους. Δεν θα θέλουν να δημιουργήσουν αποθέματα ενόψει
της μείωσης της ζήτησης. Δεν θα θέλουν να μειώσουν έντονα τις τιμές για να
ρευστοποιήσουν αποθέματα.
• Θα περικόψουν το ποσοστό των κεφαλαιακών επενδύσεων. Η απόφαση αυτή θα
πλήξει τη ζήτηση χάλυβα, τσιμέντου, μηχανημάτων, λογισμικού υπολογιστών και
πολλών άλλων εισροών.
• Θα μειώσουν σημαντικά τον προϋπολογισμό μάρκετινγκ.
• Θα μεταθέσουν χρονικά την ανάπτυξη νέων προϊόντων και θα θέσουν σε
κατάσταση αναμονής τα νέα έργα.
Μια από τις χειρότερες αντιδράσεις μιας επιχείρησης στις αιφνίδιες αναταράξεις και
στην ύφεση είναι να προχωρήσει σε γενικές περικοπές κόστους, για παράδειγμα,
στη μείωση του κόστους κάθε τμήματος κατά 10%. Φανταστείτε μια πολύ σεβαστή
εταιρεία παροχής υπηρεσιών να αναγκαστεί να μειώσει τον προϋπολογισμό της
εξυπηρέτησης πελατών κατά 10% (είναι προτιμότερο να περικόψει τα περιττά, αλλά
όχι την εξυπηρέτηση!). Φανταστείτε να μειωθεί η διαφήμιση κατά 10% σε μια εποχή
που η εταιρεία χρειάζεται περισσότερες και όχι λιγότερες, διαφημίσεις - άσχετα αν
πρέπει να δαπανήσει τα χρήματα της διαφήμισης με διαφορετικό τρόπο.
Μερικοί γενικοί διευθυντές ζητούν από όλα τα υποκαταστήματα της εταιρείας τους
και τις θυγατρικές να μειώσουν τα έξοδα κατά συγκεκριμένο ποσοστό, αλλά ζητούν
και από τον μάνατζερ κάθε υποκαταστήματος να αποφασίσει τι θα κοπεί. Αυτή είναι
μια σοφή ενέργεια επειδή κάθε υποκατάστημα αντιμετωπίζει διαφορετικές απειλές και
ευκαιρίες. Στον στίβο του μάρκετινγκ, όσοι είναι υπεύθυνοι κατά τη φάση της έναρξης
μιας ύφεσης είναι καλύτερα να μελετήσουν τις παρακάτω πιθανές κινήσεις που δεν
εντάσσονται στις δύο κλασικές στρατηγικές σχεδιασμού: μία κίνηση για τις αγορές
που βρίσκονται σε ανοδική πορεία και μία κίνηση για τις αγορές που βρίσκονται σε
καθοδική:
• Εγκατάλειψη τμημάτων πελατείας.
• Εγκατάλειψη πελατών μέσα στο πλαίσιο ενός τμήματος.
• Εγκατάλειψη γεωγραφικών περιοχών.
• Εγκατάλειψη προϊόντων που σημειώνουν απώλεια.
• Μείωση τιμών ή προώθηση μαρκών με χαμηλότερο κόστος.
• Ελάττωση ή διακοπή διαφημίσεων και προωθητικών ενεργειών που δεν
αποδίδουν.
Δείτε με ποιο τρόπο αποφάσισε η Procter & Gamble να μειώσει το κόστος του
μάρκετινγκ από το 25% στο 20% των πωλήσεων, για να παραμείνει ανταγωνιστική
σε μια αγορά που βρίσκονταν σε καθοδική πορεία. Η εταιρεία:
• Τυποποίησε περισσότερες μορφές προϊόντων, συσκευασίες και διαφημίσεις σε
ολόκληρο τον κόσμο.
• Μείωσε το πλήθος των μεγεθών και των γεύσεων των προσφερόμενων
προϊόντων.
• Κατάργησε ή πούλησε μερικές από τις πιο ανίσχυρες μάρκες.
• Λανσάρισε λιγότερες αλλά περισσότερα υποσχόμενες μάρκες.
• Μείωσε τις προωθητικές ενέργειες προς εμπόρους και καταναλωτές.
• Μείωσε το ποσοστό αύξησης των διαφημίσεων.

Το παράδειγμα της Procter & Gamble δείχνει ότι
κάθε εταιρεία πρέπει να αναζητήσει προσεκτικά
τρόπους μείωσης του κόστους μάρκετινγκ
όταν αντιμετωπίζει επιδείνωση των αγορών.
Παραθέτουμε έναν κατάλογο με ερωτήματα που
θα πρέπει να αρχίσετε να θέτετε.
Μπορεί η εταιρεία σας:
• Να μειώσει το κόστος χαρτιού, φωτογραφιών
και άλλων εισροών της παραγωγής μετά από
διαπραγματεύσεις για χαμηλότερες τιμές ή
με στροφή προς παραγωγούς με μικρότερο
κόστος;
• Να στραφεί προς μεταφορικές εταιρείες με
χαμηλότερο κόστος;
• Να κλείσει τα καταστήματα που δεν
χρησιμοποιούνται επαρκώς; (Οι μάχιμοι
πωλητές μπορούν να εργαστούν και από το
σπίτι τους αντί να πηγαίνουν στο γραφείο!)
• Να πληρώνει τη διαφημιστική εταιρεία με
την οποία συνεργάζεται ανάλογα με την
απόδοση, αντί να προσφέρει σταθερό ποσοστό
προμήθειας ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα;
• Να αντικαταστήσει τα υψηλότερου κόστους
κανάλια επικοινωνίας με χαμηλότερου
κόστους κανάλια; (Τα ηλεκτρονικά
μηνύματα είναι πιο φτηνά από την κλασική
αλληλογραφία.)
• Να επιτύχει μεγαλύτερο αντίκτυπο στρέφοντας
χρήματα που διαθέτει για τηλεοπτικά
διαφημιστικά σποτ των τριάντα sec. προς
δημόσιες σχέσεις ή νέα μαζικά ψηφιακά μέσα;
• Να καταργήσει ορισμένα χαρακτηριστικά
προϊόντων ή υπηρεσιών για τα οποία δεν
φαίνεται να ενδιαφέρονται οι πελάτες;
• Να διοργανώνει τις συσκέψεις στελεχών
μάρκετινγκ και τα συνέδρια πελατών σε
χώρους με χαμηλότερο κόστος;
Οι σημερινές ταραχώδεις οικονομικές συνθήκες
πιέζουν όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη μάρκετινγκ
να αξιολογήσουν εξαρχής τα σχέδια δαπανών
τους. Η απάντηση στα παρακάτω πέντε δύσκολα
ερωτήματα θα βοηθήσει τους υπεύθυνους
να βρουν ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος
για τη μείωση και την ανακατανομή του
προϋπολογισμού του.
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• Σήμερα δουλεύεις σε μια μεγάλη εφημερίδα καλύπτοντας εύρος θεμάτων. Αυτό σου δίνει
εκφραστική ελευθερία ή θα προτιμούσες να αφιερωθείς σε άλλο αντικείμενο;
Συνήθως ο φωτορεπόρτερ βρίσκεται σε τόπους και γεγονότα που υπό φυσιολογικές συνθήκες
δεν θα βρισκόταν. Ένα μεγάλο εύρος θεμάτων αναζωογονεί πνευματικά τον φωτορεπόρτερ
δίνοντας του κίνητρο για όλο και καλύτερη φωτογραφική δουλειά. Ούτως η άλλως όμως στον
χώρο της εφαρμοσμένης φωτογραφίας και πόσο μάλλον στο λειτούργημα της ενημέρωσης,
ο φωτορεπόρτερ οφείλει να εργάζεται στο μάξιμουμ των δυνατοτήτων του καταγράφοντας
όσο καλύτερα μπορεί τα εκάστοτε γεγονότα, όσο σημαντικά η ασήμαντα είναι αυτά, είτε είναι
κάποιο θέμα της επικαιρότητας είτε είναι κάποιο πορτραίτο για συνέντευξη.
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• Πες μας λίγα πράγματα για τον εαυτό σου. Πότε αποφάσισες να ασχοληθείς με την
φωτογραφία;
Δεν ήμουν φανατικός με την φωτογραφία: ένα εφηβικό χόμπι ήταν ανάμεσα σε πολλά άλλα.
Δεν είχε η γενιά μου κάποια ιδεολογική παρακίνηση σαν την ταινία “Blow up” του Antonioni
που στα τέλη του 1960 και στις αρχές του 1970 οδήγησε πολλούς νέους να ασχοληθούν με
την φωτογραφία. Μετά το λύκειο σαν να ξύπνησα μια μέρα φωτογράφος. Αποφάσισα να
μην ακολουθήσω τη σχολή που είχα περάσει μέσω πανελλαδικών και γράφτηκα στο τμήμα
φωτογραφίας του ΑΚΤΟ όπου ουσιαστικά γνώρισα τη φωτογραφία, αισθητικά και τεχνικά.
Μετά την σχολή το 2001 έπιασα δουλειά στην εφημερίδα Espresso ως φωτορεπόρτερ, θέση
που έχω μέχρι και σήμερα.
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Ο φωτορεπόρτερ έχει εκφραστική ελευθερία όσον αφορά
το πώς θα προσεγγίσει κάποιο θέμα αλλά δεν ορίζει
όμως την χρήση των φωτογραφιών του, δηλαδή το ποιες
φωτογραφίες και πως θα ντύσουν τα ειδησεογραφικά
θέματα που έχει καλύψει.
• Μπορεί σήμερα ένας φωτορεπόρτερ να αφοσιωθεί
σε ένα θέμα ή πρέπει να τρέχει υποχρεωτικά με τους
ρυθμούς της τρέχουσας επικαιρότητας;
Οι περισσότεροι φωτορεπόρτερ, εάν όχι όλοι, δουλεύουν
παράλληλα θέματα από ντοκουμενταρίστικη σκοπιά. Τα
θέματα αυτά δουλεύονται σε βάθος χρόνου και έχουν
σκοπό τη δημιουργία ενός σώματος φωτογραφιών που
καλύπτουν ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο πιθανόν να
μην έχει και σχέση με την τρέχουσα επικαιρότητα αλλά
μπορεί και να εκτυλίσσεται παράπλευρα. Το φωτογραφικό
μέσο δίνει στον φωτορεπόρτερ εκφραστική ελευθερία
ώστε να καταγράφει ορισμένα θέματα παράλληλα την
επικαιρότητα. Η επιλογή είναι προσωπική και αποκλειστικά
δική του.
• Για την κρίση στο φωτορεπορτάζ πρέπει να
ενοχοποιήσουμε την ψηφιακή φωτογραφία, το internet ή
την τηλεόραση;
Το σημαντικότερο πρόβλημα που έχει προκύψει τα
τελευταία δύο χρόνια στην Ελλάδα είναι η οικονομική
κρίση στα ΜΜΕ. Έχει ως αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι
φωτορεπόρτερ, ελεύθεροι επαγγελματίες, να μην
προσλαμβάνονται από τα έντυπα για κάλυψη θεμάτων και
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επιπλέον τα έντυπα να μην αγοράζουν με την ίδια συχνότητα
έτοιμα φωτογραφικά θέματα από τους φωτορεπόρτερ.
Οι μισθωτοί φωτορεπόρτερ των εφημερίδων και των
πρακτορείων έχουν δεχθεί και αυτοί μειώσεις μισθών. Ο
φωτορεπόρτερ είναι ένας εργαζόμενος όπως όλοι οι άλλοι.
Δεν είναι ξεκομμένος από την κοινωνική πραγματικότητα.
• Πόσο άλλαξε η ψηφιακή τεχνολογία την ροή της
εργασίας;
Η ψηφιακή τεχνολογία για την φωτογραφία ήταν μια
αναίμακτη επανάσταση. Αναίμακτη με την έννοια πως
διευκόλυνε σε μεγάλο βαθμό τον φωτορεπόρτερ από
την κάλυψη των γεγονότων μέχρι την αποστολή και την
αρχειακή διαχείριση των φωτογραφιών του χωρίς όμως
να αλλάξει ριζικά την φωτογραφική προσέγγιση του στο
εκάστοτε θέμα. Το μέσο μπορεί να μετασχηματίστηκε αλλά
στην ουσία του παραμένει το ίδιο.
• Υπάρχει περιθώριο για καλή φωτοδημοσιογραφία ή θα
περάσουμε απότομα στην λογική της «δημοσιογραφίας των
πολιτών» και των φωτογραφιών από το κινητό τηλέφωνο;
Όσο υπάρχουν φωτορεπόρτερ θα υπάρχει καλή
φωτοειδησεογραφία. Πέρα από τον τεχνικό εξοπλισμό
ο φωτορεπόρτερ είναι εφοδιασμένος με εμπειρία και
πρακτική μεθοδολογία. Έτσι έχει τη δυνατότητα να
καταγράφει ολοκληρωμένα τα γεγονότα χωρίς να θέτει
τον εαυτό του σε κίνδυνο και σεβόμενος έναν ανθρώπινο
κώδικα δεοντολογίας. Πολλά γεγονότα καταγράφονταν
και θα καταγράφονται από πολίτες που έτυχε να είναι
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στο κατάλληλο μέρος την κατάλληλη στιγμή
(δολοφονία Κένεντυ-Ζαμπρούντερ φιλμ).
Η ψηφιακή τεχνολογία έχει μεγιστοποιήσει το
ποσοστό των ατόμων που έχουν την δυνατότητα
φωτογραφικής λήψης και δεν είναι λίγες οι
φορές που μέσω ερασιτεχνικών εικόνων έχουν
αναδειχθεί σημαντικά ειδησεογραφικά θέματα.
Μέσω των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου
όντως στις μέρες μας διαδραματίζεται μια
μεταμόρφωση στην δημοσιογραφία που
παρεκκλίνει πια από τα κυρίαρχα ΜΜΕ.
Η δημοσιογραφία των πολιτών μπορεί να μοιάζει
με μια πρώτη - δημοκρατικότερη και αδέσμευτη
- ματιά. Όμως ως αναγνώστες καλό θα ήταν
να εξετάζουμε κριτικά κάθε είδηση για την
αντικειμενικότητα της είτε αυτή προέρχεται από
κάποιο προσωπικό ιστολόγιο είτε από κάποιο
κυρίαρχο ΜΜΕ.

• Τι θα συμβούλευες έναν νέο που θέλει να
ασχοληθεί σήμερα με την φωτογραφία;
Να κυνηγήσει το όνειρο του με όσες δυνάμεις έχει
εξοπλισμένος με επιμονή και υπομονή. Εάν είναι
καλός φωτογράφος δεν θα πάει χαμένος.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
O William Faithful γεννήθηκε στην Αυστραλία και
ζει στην Αθήνα. Σπούδασε φωτογραφία στον ΑΚΤΟ.
Από το 2001 εργάζεται ως φωτορεπόρτερ στον
εκδοτικό όμιλο ΝΕΠ (Espresso L’Officiel, Οlive κ.α.)
Είναι μέλος της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας.
Το 2011 συμμετείχε στο Athens Photo Festival
και στην Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών Μεσογείου
στη Θεσσαλονίκη στο τμήμα των Νέων Ελλήνων
Φωτογράφων.
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