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ε θυμάμαι τα τελευταία είκοσι χρόνια να
έχει πραγματοποιηθεί για τον φωτογραφικό
κλάδο, εκδήλωση επί ελληνικού εδάφους, του
κύρους, της σοβαρότητας και με τόσο αυστηρή
και επιμελημένη οργάνωση όσο η ημερίδα που
προγραμματίζει ο ΣΕΚΑΦ για την Τετάρτη
13 Μαρτίου 2013. Για όσους δεν το γνωρίζουν
ο ΣΕΚΑΦ είναι ο Σύνδεσμος Ελλήνων
Κατασκευαστών Αντιπροσώπων & Εμπόρων
Φωτογραφικών Ειδών & Συστημάτων Εικόνας
με μέλη του τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες
επιχειρήσεις imaging της χώρας μας.
Θέμα της ημερίδας είναι η εγχώρια
και διεθνής φωτογραφική αγορά. Ποια είναι
ακριβώς η κατάστασή της σήμερα – με νούμερα
και αριθμούς – και ποιες προοπτικές και τάσεις
διαφαίνονται για το εγγύς μέλλον.
Έχουν προσκληθεί να κάνουν εισηγήσεις
εξειδικευμένοι εισηγητές από το Λονδίνο
(FUTURE CONSULTING LTD) αλλά και από την
Ελλάδα (GFK). Η σωστή ενημέρωση για την
σημερινή κατάσταση πραγμάτων, η νηφάλια
ανάλυση των στοιχείων που θα παρατεθούν
και η διατύπωση προβλέψεων για το μέλλον
είναι αυτονόητο ότι θα βοηθήσουν τα στελέχη
επιχειρήσεων στην εξαγωγή χρήσιμων
συμπερασμάτων για την δουλειά τους. Αυτονόητα
πράγματα θα μου πείτε. Σύμφωνοι! Θα πρόσθετα
όμως ότι η παραπληροφόρηση, ο λαϊκισμός και οι
κραυγές που κυκλοφορούν τα τελευταία χρόνια
στο διαδίκτυο αλλά και σε άλλα μέσα έχουν
προκαλέσει σύγχυση στον κλάδο. Ο καθένας λέει
ό,τι θέλει για τις αιτίες που προκάλεσαν την κρίση,
για τις ευθύνες των ιθυνόντων, για την κρίση τέλος
στην φωτογραφική αγορά, χωρίς επιχειρήματα,
χωρίς στοιχεία. Ας ακούσουμε επιτέλους και την
ανάλυση της κατάστασης από στελέχη που ζουν
μέσα στο «σύστημα» και γνωρίζουν καλά το
αντικείμενο. Θεωρώ δεδομένη την επιτυχία του
εγχειρήματος και εύχομαι αυτού του είδους οι
σοβαρές εκδηλώσεις να συνεχιστούν στο μέλλον
από τον ΣΕΚΑΦ γιατί τις έχει πραγματικά ανάγκη
ο κλάδος. Και μακάρι να πραγματοποιηθούν
σε μεγαλύτερους χώρους και με ελεύθερη την
πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο. Τ. ΤΖΙΜΑΣ

1o Βραβείο στην κατηγορία Sports – Sports Action Single. Wei Seng Chen, Μαλαισία.
Αγώνες με ταύρους Pacu Jawi, Ινδονησία12 Φεβρουαρίου 2012, Batu Sangkar,
Δυτική Σουμάτρα, Ινδονησία

World Press Photo Awards 2013


  

Τ

ην Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκαν οι τελικοί νικητές
των βραβείων World Press Photo, του κορυφαίου φωτογραφικού
διαγωνισμού φωτορεπορτάζ. Φέτος τα World Press Photo μετρούν
56 χρόνια ζωής και ο σκοπός παραμένει η υποστήριξη της οπτικής
δημοσιογραφίας και η ευαισθητοποίηση του κοινού μέσα από τη δουλειά
εξαίρετων φωτογράφων. Μεγάλος νικητής φέτος αναδείχτηκε
ο Σουηδός φωτογράφος Paul Hansen με μια συγκλονιστική φωτογραφία
τραβηγμένη στην πολύπαθη Γάζα. Ο Santiago Lyon, Αντιπρόεδρος και
Διευθυντής του φωτογραφικού τμήματος του Associated Press δήλωσε:
“...Κοιτώντας τα αποτελέσματα, ως πρόεδρος της κριτικής επιτροπής,
νομίζω ότι τόσο το πρώτο βραβείο όσο και τα υπόλοιπα είναι δείγματα
εξαιρετικού φωτορεπορτάζ που είναι δυνατά και αγγίζουν βαθιά όποιο
βλέπει τις φωτογραφίες...”. Μέχρι το μέσα Ιανουαρίου που έληξε η
προθεσμία υποβολής είχαν κατατεθεί συνολικά 103.481 φωτογραφίες
από 5.666 φωτογράφους. Η κριτική των φωτογραφιών έγινε από ομάδα
διακεκριμένων και έγκριτων επαγγελματιών του χώρου της φωτογραφίας.
Περισσότερα στη σελίδα 34

PHOTOVISION 2013. Η ήρεμη δύναμη
Οι δηλώσεις συμμετοχής στην έκθεση συνεχίζονται. Δείτε τη νέα, ενημερωμένη λίστα
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα μέλη του Συνδέσμου
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Ο ΣΕΚΑΦ στην προσπάθειά του να βοηθήσει τα Μέλη του στον σχεδιασμό της μελλοντικής πορείας και
προοπτικής των Επιχειρήσεών τους, διοργανώνει Ειδική Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα:

«Οι προοπτικές της Φωτογραφικής Αγοράς στην Ευρώπη και την Ελλάδα»
Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με την GfK Ελλάδος και την εταιρία εξειδικευμένων
Συμβούλων FUTURESOURCE CONSULTIND LTD της Αγγλίας.
Ειδικευμένοι εισηγητές και των δύο οργανισμών τόσο από την Ελλάδα όσο και το εξωτερικό που έχουν
κληθεί ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό θα παρουσιάσουν διεξοδικά το θέμα.
Θα αναλυθούν οι φωτογραφικές αγορές τόσο της Ευρώπης όσο και της Ελλάδας, οι εξελίξεις που έχουν
επισυμβεί, οι προοπτικές και προβλέψεις και θα αναλυθούν οι τάσεις που επικρατούν, τόσο σε επίπεδο
αγοράς όσο και παροχής υπηρεσιών από τα Φωτογραφικά Καταστήματα. Στο τελευταίο μέρος του
Συνεδρίου θα υπάρξει χρόνος για ερωτήσεις προς τους εισηγητές.

Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει δεξίωση.

ΧΡΟΝΟΣ: Τετάρτη 13 Μαρτίου 2013, ώρα 17:00
ΧΩΡΟΣ: ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ - Ίδρυμα Ευγενίδου, Λεωφόρος Συγγρού 387
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Προσκεκλημένοι είναι μόνον τα Μέλη του ΣΕΚΑΦ που μπορούν να
εκπροσωπηθούν από απεριόριστο αριθμό στελεχών των επιχειρήσεών τους.
Επιπλέον κάθε επιχείρηση -Μέλος του ΣΕΚΑΦ μπορεί να προσκαλέσει έως και 2 ακόμη άτομα.
ΕΝΔΥΜΑ: Σακάκι με ή χωρίς γραβάτα (Business casual)

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μέχρι την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013
κ. Γιώτα Τριανταφύλλου, τηλ.: 210-9554298, φαξ: 210-9554268, y.triantafillou@intersys.gr
Για τον ΣΕΚΑΦ
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• ALBUMAKE. ΕΥΑ ΚΟΝΝΑ - ΜΑΝΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
Άλμπουμ με πασπαρτού, Ψηφιακά άλμπουμ, Plexiglass mount, Crystal mount, εκτυπώσεις.lab & fine art
www.albumake.com
22940 46931, 6944634003 promo@albumake.com
NEA
ΣYMMETOXH

• ALBOOM DIGITAL
Μακ. Αμύνης, 54631 Θεσσαλονίκη 2310 242124 album@alboom.gr www.alboom.gr
• Φωτογραφικά ψηφιακά album, photobooks • Εκτυπώσεις σε καμβά & Κ-FIX • Εκτυπώσεις σε κούπες, καπέλα, t-shirt,, mouse pad,
puzzle • Φωτογραφικές εκτυπώσεις όλων των μεγεθών

• ΑΝΑΓΝOΣ - UNIFOT ΑΕ
• ANAJET • AGFA ANAPURNA • STARJET • μηχανήματα και υλικά ψηφιακών εκτυπώσεων • KEEN • EVOLUTION • STEEL TRAK •
κοπτικά • BANNER • MESH • BLOCK OUT • WALLAPAPER • CANVAS • υλικά eco solvet • SEAL • NEOLAM • FM • πλαστικοποιητές
μεγάλου και μεσαίου μεγέθους • KAPA • FOREX • DIBOND • SEAL • NESCHEN • υλικά επικόλλησης και πλαστικοποίησης •
Πλαστικοποιητικές μηχανές και υλικά για ψηφιακά album
Λ. Λαυρίου 228, 15354 Γλυκά Νερά Αττικής, τηλ.: 210 6040024 e-mail: unifot@otenet.gr www.unifot.gr

• ART POINT HANDMADE PHOTO ALBUMS ΔΕΛΗΣΤΕΦΑΝΗ O. - ΒΑΡΔΑΚΤΣΟΓΛΟΥ Σ. Ο.Ε.
Eισαγωγή - Εμπορία & Κατασκευή χειροποίητων άλμπουμ ART POINT, VERKA EXPLORER Θήκες & τσάντες, INNOVA Ιnkjet χαρτιά
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Ο.Τ. 43, 570 22, Τ.Θ. 1319, 570 22 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 508515, 2310 508516,
email: info@artpoint.gr, web: www.artpoint.gr

• ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Α.Ε.
ACCESSORY POWER μπαταρίες, φορτιστές AP αξεσουάρ σκοτεινού θαλάμου & αρχειοθέτ. slides DICAPAC υποβρύχιες θήκες
φωτογραφικών μηχανών FOTOFLEX υλικά minilab εργαστηρίου GIOTTOS τσάντες & θήκες, τρίποδα φωτογραφικά & video, light stand,
προστατευτικά οθόνης ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών PHOTOGRAPHIC SOLUTIONS υλικά καθαρισμού αισθητήρων
ψηφιακών μηχανών & φακών LAMIPACKER μηχ. ψυχρής & θερμής πλαστικοποίησης LUMIQUEST softbox & ανακλαστήρες για φορητά
φλας MARUMI φίλτρα & αξεσ. φωτ. μηχ., τηλεσκόπια, λούπες MEDALIGHT viewers slide, φωτεινές επιφάνειες, Digital φώτα ψυχρού
φωτισμού MICROFLO οικολογικά φίλτρα minilab PHENIX φωτογρ. μηχανές, κυάλια & τηλεσκόπια, φώτα βίντεο POINT τσάντες & θήκες
για φωτ/κές μηχανές & βιντεοκάμερες, θήκες εξοπλισμού, φωτ/κά γιλέκα SLS studio flash, συστ. οροφής, αξεσουάρ studio, φορητά
φλας, φόντα TAMRON φακοί TOWA τηλεσκόπια & μικροσκόπια WF επαγγ. τρίποδα, κεφαλές & μονόποδα, άλμπουμ, κορνίζες,
μεγεθυντικοί φακοί, υλικά καθαρισμού φωτογραφικών μηχανών • Εμφανίσεις, εκτυπώσεις C-41, ψηφιακές εκτυπώσεις σε minilab,
επισκευές φωτ/κών μηχανών και φακών
Εμμ. Μπενάκη 10, 105 64 Αθήνα, Τηλ.: 210 3231354-5, 210 3222626, 210 3210000, Fax: 210 3217500
email: sales@giannatos-foto.gr, web: www.giannatos-foto.gr

• CHROMA ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Σ. – ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ Λ. Ο.Ε.
ART LEATHER άλμπουμ ΗΕΝΖΟ άλμπουμ, κορνίζες BELLWOOD software για ψηφιακά άλμπουμ GIEMME, SERGIO PEREGO,
DIMENSIONE, CAMBAU κορνίζες. SARA Αναλογικά & ψηφιακά άλμπουμ
Μαρκορά 55, Πλ. Παπαδιαμάντη, 111 41 Άνω Πατήσια, Τηλ.: 210 2112125, Fax: 210 2112129
email: info@chroma.gr, web: www.chroma.gr

• ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ.& Ι. ΑΕ.
NIKON Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, φακοί, φλας, κιάλια SANDISK κάρτες μνήμης, USB φορητά μέσα αποθήκευσης, MP3 Players
MITSUBISHI Επαγγελματικά συστήματα επεξεργασίας & εκτύπωσης φωτογραφιών, φωτογραφίες πιστοποιητικών, γενικής χρήσης κ.λπ.
VARTA Μπαταρίες αλκαλικές, επαναφορτιζόμενες, ειδικές για όλες τις εφαρμογές CASELOGIC Τσάντες φωτογραφικών μηχανών, video
cameras, laptop, θήκες CDs/DVDs, ILFORD Χαρτιά εκτυπώσεων για inkjet εκτυπωτές, Ασπρόμαυρα φιλμ & χαρτιά REMINGTON
Ηλεκτρικές συσκευές ατομικής φροντίδας & περιποίησης RUSSELL HOBBS Ηλεκτρικές μικρο-συσκευές
Zεφύρου 44, 17564 Π. Φάληρο, Τηλ.: 2109410888, Fax: 2109427058, email: desk@damkalidis.gr, site: www.damkalidis.gr
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((*$"') " #"$"%"& # '( ))$ ( PHOTOVISION (15/2/13)
• ΔΗΣΙΟΣ ΧΡ. ΑΕ
Fujitsu μπαταρίες αλκαλικές, επαναφορτιζόμενες, λιθίου Renata μπαταρίες Power Sonic επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Multiplex
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για βιντεοκάμερες και φωτογραφικές μηχανές Fujitron επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Saft κυλινδρικές
μπαταρίες Ultralife μπαταρίες λιθίου Litexpress φακοί
Μ. Σπηλαίου 7, 115 22 Αθήνα. Τηλ.: 210 6452865-7 & 210 6410007
www.fujitronbatteries.gr, info@dissios.com

• DIGITAL TV INFO / LIBRA PRESS
Εκδόσεις – Γραφικές Τέχνες Περιοδικό για Satellite, επίγεια, HD & IP TV
Δελβίνου 54, 11363 Αθήνα, Τηλ: 210 8815417 www.digitaltvinfo.gr, info@digitaltvinfo.gr

• DIGITAL WAY
Aputure: ραδιοσυχνότητες Bach & Boss: μπαταρίες, φορτιστές COMMLITE: συστήματα στήριξης GODOX: φωτιστικά Mettle: studio
flash, φωτιστικά, αξεσουάρ TRAVOR: φωτιστικά VISICO: studio flash, φωτιστικά, αξεσουάρ
Σπηλιάδου 4, ΗΣΑΠ Αγ. Νικολάου Αχαρνών. Τηλ.: 2111824050, 2111821210, 2130315149,
www.digitalway.gr digitalway@digitalway.gr

• DIVITEC AE
• KODAK – Φωτογραφικό χαρτί, χημικά, μπαταρίες,φιλμ, μηχανές μιας χρήσης, θερμικοί εκτυπωτές, κιόσκια και αναλώσιμά τους,
Dry Lab • SINFONIA (Shinko) Θερμικοί εκτυπωτές και αναλώσιμα • CITIZEN θερμικοί εκτυπωτές και αναλώσιμα • VERBATIM
μαγνητικά μέσα, κάρτες μνήμης USB Flash, σκληροί δίσκοι• ΙΝΤΕNSO κάρτες μνήμης, σκληροί δίσκοι, tablet PC, ψηφιακές κορνίζες, •
ΙΝΤEGRAL κάρτες μνήμης USB Flash • DICAPAC αδιάβροχες θήκες ψηφιακών και κινητών, • VIVITAR compact ψηφιακές μηχανές και
accessories • BENQ Projectors, Monitors, Digital Cameras • EPSON Plotters, αναλώσιμα • Διανομή Fujifilm
Παραμυθιάς 4, 15354 Γλυκά Νερά Αττικής. Τηλ.: 210 2855080 www.divitec.gr, info@divitec.gr

• DRAKOS DIGITAL
Go Pro, Action Cameras
Τροφωνίου 16, 10440 Αθήνα, Τηλ.: 210 8251640, Fax: 210 8813733. e-mail: dimtris@drakos.com.gr www.drakosdigital.gr

• ΕΛΛΗΝΙΚO ΚEΝΤΡΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑΣ
Τσάμη Καρατάσου 15, 117 42 Αθήνα, Τ: 210 9211 750 http://photofestival.gr/ • contact@hcp.gr

• EPSON ATHENS REPRESENTATION OFFICE
EPSON εκτυπωτές, inkjet, plotters, λογισμικό ψηφιακού album, εξαρτήματα προβολής & αξεσουάρ
Εθνικής Αντιστάσεως 57, 152 32 Χαλάνδρι, Τηλ.: 210 8099499, Fax: 210 8099501,
email: info@epson.gr web: www.epson.gr

• E-PHOTOSHOP.GR / SMART TECHNOLOGY
Fototogo
Πλάτωνος 124, 174 76 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 9536522, Fax: 210 9417110
e-mail: sales@fototogo.gr, www.e-photoshop.gr www.smarttechnology.gr

• EX PAND
PRIMERA αντιγραφικών & εκτυπωτικών συστημάτων οπτικών μέσων αποθήκευσης εκτυπωτές αντιγραφικά συστήματαCD, DVD και
Blu Ray TEAC αντιγραφικών & εκτυπωτικών συστημάτων οπτικών μέσων αποθήκευσης εκτυπωτές αντιγραφικά συστήματα CD, DVD
και Blu Ray ALL PRO SOLUTIONS αντιγραφικών & εκτυπωτικών συστημάτων οπτικών μέσων αποθήκευσης εκτυπωτές αντιγραφικά
συστήματα CD, DVD και Blu Ray VINPOWER αντιγραφικά συστήματα FARGO εκτυπωτές καρτών KODAK Photo Scanning System
Χαλκηδόνος 18, Αθήνα, Τ.Κ. 11527. Τηλ.: 210 6833358 - FAX: 211 8001173,
e-mail: info@expand.gr www.expand.gr

• FISHEYE ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΕ
Bilora τσάντες τρίποδα αξεσουάρ Διανομέας: Epson SureLab
Χρ. Σμύρνης 135 & Κεφαλληνίας, 18345 Μοσχάτο Τηλ.: 210 9020664 e-mail: sales@fisheye.gr
NEA
ΣYMMETOXH

• FOTOKLIK CAMERA SHOP ( FOTOKLIK.GR )
DYNAPHOS : Studio flash, φωτιστικά LED, αξεσουάρ, PELI Cases: Θήκες & τσάντες, LCDVF: DSLR viewfinder, SWIT: MπαταρίεςMonitors, IFOOTAGE: Mini crane, KIETACAM : crane,συστήματα στήριξης, MOVCAM : DSLR Rings,συστήματα στήριξης, FOTON
Video accessories,συστήματα στήριξης, E-IMAGE: τρίποδα & τσάντες, VARAVON: Sliders. Πωλήσεις ExDemo & μεταχειρισμένες
Broadcast κάμερες και Ενοικιάσεις φωτογραφικού εξοπλισμού & Video, SERVICE Broadcast εξοπλισμού ( κάμερες, τριπόδια, φακούς ).
SHOWROOM : Φαλήρου 6, 11742, Κουκάκι, Αθήνα, Τηλ: 210 9231705, e-mail: info@fotoklik.gr, www.fotoklik.gr
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• FUJIFILM HELLAS AE
• Fujifilm φιλμ, φωτογραφικές μηχανές, • Quicksnap επαγγελματικές, φιλμ αρνητικά και θετικά, • Instant μηχανές, φιλμ, • Minilab,
χημικά – αναλώσιμα • PHOTOBOOK, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, scanners, εκτυπωτές • Αναλώσιμα και υλικά γραφικών τεχνών •
Μαγνητικά μέσα, βιντεοκασέτες, CD, DVD • Μικροφίλμ • Ακτινολογικά μηχανήματα και αναλώσιμα • Service και ανταλλακτικά μηχανών
και μηχανημάτων.
Ηχούς 1, 175 64 Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 9404100, Fax: 210 9404397 www.fujifilm.gr fujifilm@fujifilm.gr
NEA
ΣYMMETOXH

• JM SOLUTIONS – ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΕΕ
Τεμπών 36, 16562 Α. Γλυφάδα, Τηλ.: 210 9600702, www.jmsolutions.gr info@jmsolutions.gr

• Permajet foto & fine χαρτιά • Moorman υλικά βιβλιοδεσίας • Υλικά εκτύπωσης, αναλώσιμα, τεχνική υποστήριξη – ανταλλακτικά

• ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Χ. & ΣΙΑ Ο. Ε.
ΙΝΤΕRFIT φλας-φώτα LOWEPRO τσάντες, αξεσουάρ LIQUID IMAGE: υποβρύχιος φωτογραφικός εξοπλισμός, TRAVOR: LED battery
grib, μπαταρίες λιθίου
Δημοσθένους 67, 176 72 Καλλιθέα, Τηλ.: 210 9515353, Fax: 210 9515733, email: zarofilm@otenet.gr

• GR IPDOMAIN - IΡ Host
Ανάπτυξη εφαρμογών διαδικτύου, Υπηρεσίες data center, CDN, Κατοχυρώσεις domain name, Φιλοξενία ιστοσελίδων
Τερψιθέας 18, Αγία Βαρβάρα Τ.Κ 12351, Τηλ: +30.2105445900, Fax: +30.2105610727, email: info@iphost.gr, www.iphost.gr

• ΗΛΙΑΔΗΣ - STAR ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ
Μεσολογγίου 21-23, 55337 Θεσσαλονίκη, Τηλ. 2310925768, Φαξ 2310905450
www.bibliodesies-iliadis.gr bibliodesies.iliadis@gmail.com
• Καλλιτεχνικές βιβλιοδεσίες • εκδόσεις και εκτυπώσεις • Ψηφιακά άλμπουμ γάμου και βαπτίσεων • ειδικές κατασκευές.

• HELLENIC PHOTO FRAME - ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧ.
ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΟΡΝΙΖΑΣ
Αγ. Αθανασίου 16, 480 60 Πάργα Πρεβέζης, Τηλ.: 26840 32421, Fax: 26840 31703, email: gatsias@otenet.gr, www.gatsiasart.gr

• ΗΕΧΑΤΕΑΜ - GIATRAKOS
VULCAN MULTICOPTERS τηλεχειριζόμενα συστήματα αεροφωτογράφισης και βιντεοσκόπησης
Λεωφόρος Δημοκρατίας 83, 187 55 Κερατσίνι, Τηλ. 210 4002220, www.hexateam.gr www.facebook.com/Hexateam info@hexateam.gr

• ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε.
NCL album (Ιαπων. ), GOLDBUCH album (Γερμανίας), BIELLE Ιταλίας, DIVINE MOMENTS χειροποίητα άλμπουμ, E-BOX θήκες CD/DVD
και ψηφιακών μέσων, WWF άλμπουμ, κορνίζες, επιτραπέζια παιχνίδια
Δημ. Μουτσοπούλου 115, 185 41 Καμίνια, Τηλ.: 210 4209583, Fax: 210 4207844
email: info@theobros.gr, www.theobros.gr, www.facebook.com/afoitheodorou

• ΘΕΟΧΑΡΗ Κ. ΑΦΟΙ Ο. Ε.
ALPHA φύλλα & συστήματα αρχειοθέτησης BANDINELLI ψηφιακά άλμπουμ BVA μηχανισμός αυτόματης επικόλλησης
φωτ/φιών, είδη σκοτεινού θαλάμου CIEFFE, HOFMANN, FERLASTER, SCHLEIZER άλμπουμ DΕCOR-DΕCOR κορνίζες
KENRO, ZETA, ROAMAN συστήματα αρχειοθέτησης, αξεσουάρ MATIN, LERO είδη σκοτεινού θαλάμου ROAMAN πασπαρτού
Ορέστου 32, 118 53 Κ. Πετράλωνα, Τηλ.: 210 3463574, Fax: 210 3463575, email: theobros@acci.gr
NEA
ΣYMMETOXH

• ICON NET - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΕ
Ψηφιακό εργαστήριο, υπηρεσίες επεξεργασία φωτογραφικών και εκτύπωσης σε φωτογραφικό χαρτί και μεγάλη ποικιλία υλικών,
ψηφιακά album, photobook
Νιρβάνα & Ρεγκούκου 7α, 11145 Αθήνα, Τηλ: 210 8319600 desk@iconnet.gr www.iconnet.gr www.photobook.gr

• IKAROS MEDIA PACKAGING
Cd, Dvd, Blu Ray special packaging, Deluxe Packaging, Θήκες Dvd γάμου βάπτισης, ειδικές κατασκευές για Cd, Dvd, Blu Ray
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 77, 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 6857031
www.ikmediapack.gr e.mail: dimitris.fytas@ikmediapack.gr

• IKONA LAB
• Ψηφιακά άλμπουμ • εκτυπώσεις • μεγεθύνσεις • και όλες οι υπηρεσίες φωτογραφικού εργαστηρίου
Λαέρτου 22, Ζώνη Καινοτομίας, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, Τ.Θ. 6030
Αθήνα: 210 5622700, Θεσσαλονίκη: 2310 383169, support@myikona.gr www.myikona.gr
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• ΙNTERSYS A. E.
OLYMPUS ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές TOSHIBA συστήματα εικόνας και ήχου PIONEER DVD recorders / players, πολυμέσα, Hi-Fi,
Home Entertainment Systems, profess TomTom προϊόντα πλοήγησης IDAPT φορτιστές
CANON (Αποκλειστική διανομή) φωτ. μηχανές & βιντεοκάμερες, φωτοαντιγραφικά ψηφ. & έγχρ. τηλεομοιοτυπία fax, πολυμηχήματα,
σαρωτές, εκτυπωτές, μικροφίλμ & συστ/τα διαχ. εικόνας, προβολείς, αριθμ/νές, ηλεκτρ. ατζέντες, plotters, φλας και περιφερειακά H/Y
Θέση Ντοροβάτεζα, 190 93 Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Τηλ.: 210 9554270-2, Fax: 210 9554373,
email: intersys@intersys.gr www.intersys.gr
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών - Γραφεία: 19o χλμ. Λεωφ. Αθηνών - Μαρκόπουλου, 190 02 , Παιανία
Τηλ. Κέντρο: 210 9554000 Fax: 210 4815194 , 210 4816640

• ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε. Ε.
CHAMPION: χημικά TECCO χαρτιά plotter TECHNOTAPE: αναλώσημα mini lab PROMAX; photobook TURA φωτογραφικό χαρτί
HP φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες Διανομές προίόντων KODAK, FUJIFILM, EPSON, VERBATIM, TDK, TOSHIBA
Ικαρίας 32 & Ανθ. Γαζή 43, 121 33 Περιστέρι, Τηλ.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977 email: kabanaos@hol.gr

• ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΗΒΩΝ (ΚΕΨΥΕ)
Τομέας φωτογραφίας.
Βασ. Γεωργίου 43, 152 32, Χαλάνδρι, Τηλ: 210 6855289, 210 6855290, Fax: 210 6855289 kepsye@yahoo.gr
NEA
ΣYMMETOXH

• ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΑΕ
ANSMANN φορτιστές, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ARCA SWISS: μηχανές μεγάλου φορμά BERLEBACH ξύλινα χειροποίητα τρίποδα
& σταντ BIELLE δερμάτινα άλμπουμ BRONICA μηχανές μεσαίου φορμά CENTRON COSMOLIGHT πλαίσια CONDOR: είδη σκοτεινού
θαλάμου, φόντα ELAMI φακοί ELSE πλαίσια GIEMME άλμπουμ, οπτικοακουστικά μέσα GITZO τρίποδα HEDLER φωτιστικά HENSEL
studio flash INGRID φόντα KOOD φίλτρα MEDIUM φίλτρα PATERSON είδη σκοτεινού θαλάμου PRIOLITE studio flash RAYNOX φακοί
SECONIC φλασόμετρα, φωτόμετρα SLIGHT φίλτρα SUNPAK φλας
Βενιζέλου 40, 54624 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 261770 fax: 2310 287709 info@konchilakis.gr www.photoqueen.gr www.kochelakis.gr

• ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Α. & Κ. Ο.Ε.
Εισαγωγές & εμπόριο κορνιζών
Κλεοβούλου 5, 145 74 Ροδόπολη Αττικής, Τηλ: 210 6210376, Fax: 210 8150044, e-mail: info@corniza.gr, www.corniza.gr

• ΛEΣΧΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦIΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ
Φωτογραφική ομάδα
http://polis.cwahi.net/ e-mail : ckanakis@gmail.com.

• ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε.
Μηχανήματα, και αναλώσιμα για ψηφιακές εκτυπώσεις, επιγραφές, laser, CNC router, υλικά θερμομεταφοράς, μεταλλικά εξαρτήματα
Δημοφώντος 157-159, 11852 Αθήνα, τηλ: 2103417280-2, fax: 2103417283
www.baxevanidis.gr info@baxevanidis.gr

• MAY Printways Ltd
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΜΠΟΥΜ και άλλων υπηρεσιών
Λεωφόρος Λεμεσού 144, 2012 Λευκωσία Κύπρος, Τηλ.: 0035722312210, Fax : 0035722314795 email: info@printways.com.cy

• MC MANIOS - CINE VIDEO EQUIPMENT CENTER
AMABILIA, θήκες, CANON, φακοί για βίντεο και κάμερες, CARTONI, συστήματα στήριξης CHROSZIEL, συστήματα στήριξης CHIMERA,
φωτισμός DEDOLIGHT, φωτιστικά EASYRIG, συστήματα στήριξης EWA MARINE, υδατοστεγείς θήκες IKAN, συστήματα στήριξης,
μόνιτορς κ.α., KATA BAGS, τσάντες KINO FLO, φωτιστικά LOWEL, φωτιστικά MILLER, τρίποδα συστήματα στήριξης P+S, βάσεις
συστήματα στήριξης PAG, μπαταρίες φορτιστές ROSCO, φίλτρα SCHNEIDER, φακοί STEADICAM, συστήματα στήριξης TIFFEN, φίλτρα
TRANSVIDEO, ασύρματα συστήματα ZACUTO, συστήματα στήριξης ROSCO, ζελατίνες
Αραχναίου 12-14, 115 22 Πολύγωνο - Αθήνα, Τηλ.: 210 6452995-6, Fax: 210 6452997,
e-mail: ιnfo@mcmanios.gr, www.mcmanios.gr, www.facebook.com/pages/M-C-Manios/162177880496448

• MERKOURI
Παραγωγή αναλογικού & ψηφιακού άλμπουμ
Αν. Ρωμυλίας 11, 544 54 Τούμπα Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 948767, Fax: 2310 948767, email: raoulmerk@yahoo.gr

• MY ALBUM
• Digital Albums • Matted Albums • κουτιά, τσάντες κτλ.
Αιγαίου 23, 551 34 Καλαμαριά, Τηλ.: 2310 384291, info@myalbums.gr www.myalbums.gr
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Η AMS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕ δραστηριοποιείται στον χώρο των εκθέσεων – συνεδρίων και
επικοινωνιακών events στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναλαμβάνοντας την μελέτη, οργάνωση
και υλοποίηση κάθε εκδήλωσης που αφορά την προβολή προϊόντων, υπηρεσιών και πολιτιστικών
γεγονότων. Συνημμένα θα βρείτε δείγματα της δουλειάς μας από τις προηγούμενες PHOTOVISION.
Για περισσότερες πληροφορίες www.amsfairs.gr.
Είμαστε στη διάθεσή σας.
AMS ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΕ
Τηλ. 210. 2754938, 9, Fax. 210. 2754947, e-mail: amsfairs@otenet.gr, Kallikratis@amsfairs.gr
Καλλικράτης Μανιάτης
Αρχιτέκτων
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• MYIKONA
• Photobook • ημερολόγια • προσκλητήρια γάμου, βάπτισης • βιβλία ευχών • υπογραφικές υπηρεσίες
Λαέρτου 22, Ζώνη Καινοτομίας, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57001, Τ.Θ. 6030
Αθήνα: 210 5622700, Θεσσαλονίκη: 2310 383169 info@myikona.gr www.myikona.gr

• PAPERS Α.Ε.
HAHNEMUEHLE φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης CANSON φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης ILFORD
φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης MOAB φωτογραφικά και fine art χαρτιά εκτύπωσης POLAROID φωτογραφικές μηχανές,
εκτυπωτές ONA Bags τσάντες STENOFLEX pinhole cameres DEREL-IQ κεραμικές κούπες PHOTOTEX αυτοκόλλητα υφάσματα LUMI
INKS Representative in Greece ειδικές εκτυπώσεις, Διανομή προϊόντων EPSON
Σπάρτης 13, 564 30 Σταυρούπολη Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 968527, Fax: 2310 208013, email: info@papers.gr, www.papers.gr

• PHOTOFLEX STUDIO - Ιωάννου Δημήτριος & Σια Ο.Ε.
JORGENSEN Albums of Australia, άλμπουμ
Αμφιτρίτης 7, 175 61 Παλαιό Φάληρο, Τηλ: 210 9814438, Fax: 210 9851491 email: info@photoflex.gr
NEA
ΣYMMETOXH

• PHOTOLAB - ΑΚΤΙΔΗΣ ΕΥΣΤ.
Φωτογραφικές εκτυπώσεις σε όλα τα μεγέθη και σε ποικιλία υλικών, επικολλήσεις, Εμφάνιση C-41 & E6, ψηφιοποίηση αρχείων και
εγγραφή σε cd, σκανάρισμα υψηλής ανάλυσης, επεξεργασία εικόνας.
Αριστοφάνους 6, 15561 Χολαργός Τηλ.: 210 6535747 info@photolab.gr www.photolab.gr

• PHOTOSHOP DIGITAL
Εμπορία & κατασκευή Ψηφιακών άλμπουμ DOMINICO PIEPOLI, PROLAB - SPAIN, INOBILI, OFFICINA LIBRIS
Βιομηχανική περιοχή Λαμίας 35100, Τηλ.: 22310 68061-2, e-mail: psd2@otenet.gr, www.photoshopdigital.gr

• PHOTOZONE
LIGHTCRAFT φίλτρα HOYA, Φίλτρα TOKINA φακούς NISSIN φλας SAMYANG Φακούς-φίλτρα ΒENRO Tρίποδα-DSLR RIG-τσάντες
LENSPEN καθαριστικά AEE Magicam, Action cameras Meike, Βattery grips
Αμισσού 55, 171 24 Ν. Σμύρνη, Τηλ.: 210 988427 Fax: 210 9011602 e-mail: info@photozone.gr, www.photozone.gr

• PRESTIGE
Ψηφιακό και αναλογικό άλμπουμ, θήκες CD-DVD, κορνίζες, εκτυπώσεις, ειδικές εκτυπώσεις σε τελάρο και καμβά.
Φλουτζή 17, 12461 Χαϊδάρι, Τηλ.: 210 5322726, Fax: 210 5322727 info@prestige-co.gr www.prestige-co.gr

• PROLAB
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ, ΨΗΦΙΑΚA ALBUMS, ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΑ ALBUMS, Finishing, Exclusive προτάσεις
Film & ψηφιοποίηση, Πρόγραμμα Photodeals για φωτογράφους.
Σόλωνος 48, 56431 Σταυρούπολη Θεσ/νίκης, Τηλ: 2310600508 - 2310588420, Fax: 2310587205, e-mail: ιnfo@prolab.gr, www.prolab.gr

• PWS
• Φωτογραφική κοινότητα • φωτογραφικά σεμινάρια • επαγγελματικός εξοπλισμός www.photoweddingstories.com info@pws.gr

Στιγμιότυπα από την PHOTOVISION 2011
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ΑΘΗΝΑ: Φιλιάτη, 194 00 Κορωπί Τηλ (+30) 210 2406962 fax (+30) 210 3606578
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΒΙ.ΠΕ.Θ, 570 22 ΣΙΝΔΟΣ Τηλ (+30) 2310 570531 fax (+30) 2310 570562
www.octapus.com.gr info@octapus.com.gr
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• RENT PHOTO VIDEO
Ενοικιάσεις φωτογραφικού εξοπλισμού και βίντεο
Β. Λάσκου 12 & Αστερόπης, 11633 Αθήνα, 211 7101105, info@rentphotovideo.gr www.rentphotovideo.gr

• Σ.Ε.Φ.Ν.Η.
Σωματείο Επαγγελματιών Φωτογράφων Νομού Ηρακλείου http://www.sefni.gr/

• ΣΙΑΛΙΑΡΙΔΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
BRAUN μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ, REFLECTA οθόνες, σκάνερ, light stand, SILICON POWER κάρτες μνήμης, F&V φωτιστικά
led, VECT φωτιστικά LED XAMBO επαγγελματικός εξοπλισμός στούντιο, EASY HOOD βάσεις φωτιστικών αξεσουάρ, AMARAN
φωτιστικά LED
Παπαδιαμάντη 11, 111 41 Ά. Πατήσια, τηλ: 210 2236690 fax: 210 2236698, e-mail: videopho@otenet.gr, www.videophot.gr

• SONY EUROPE LTD, d.t. SONY HELLAS
SONY ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, ψηφιακές κορνίζες, αξεσουάρ
B. Σοφίας 1, 151 24 Μαρούσι, Τηλ.: 210 6782000 Fax: 2106782001
www.sony.gr cic-greece@eu.sony.com

• ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ Γ. & Ρ. ΟΕ
ON LINE ΧΟΝΔΡΙΚΉ: eshop.spondilidis.gr PANODIA, άλμπουμ, κορνίζες ERNO, κορνίζες LA VITA, χειροποίητα άλμπουμ,
ευχολόγια
Κωστή Παλαμά 9, 54630 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 239350, Fax: 2310552450 www.spondilidis.gr info@spondilidis.gr

• ΣΤΑΜΟΣ A.E.
DNP Επαγγελματικά Συστήματα Εκτύπωσης και Αναλώσιμα FIT Engineering Φωτογραφικά Κιόσκια VARIZOOM συστήματα
Στήριξης και Σταθεροποίησης καμερών SWIT μπαταρίες και φωτισμός καμερών GLIDETRACK συστήματα γραμμικής κίνησης
καμερών ROTOLIGHT LED σύστημα φωτισμού βιντεοκάμερας FOTODIOX LED σύστημα φωτισμού βιντεοκάμερας FANCIER
Τσάντες μεταφοράς και τρίποδα για επαγγελματικές κάμερες ADATA Κάρτες μνήμης, USB Sticks PRODISC Οπτικοί δίσκοι CD-DVD
WXD θήκες για φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες WINBEL ακουστικά SILVER JAPAN Φορητός ήχος και εικόνα HALLOA
Αξεσουάρ καθαρισμού για συσκευές ήχου και εικόνας ΔΙΑΝΟΜΗ: προϊοντων SONY Επαγγελματικές Κάμερες και Αξεσουάρ,
Επαγγελματικές Φωτογραφικές Μηχανές Σύστημα alpha, Οπτικοί δίσκοι, Κάρτες Μνήμης, Μπαταρίες, Κασέτες, Ακουστικά
Λασκαράτου 11Α, 542 50 Πυλαία Θεσ/νίκης, Τηλ.: 2310 942000, email: stamos@otenet.gr, www.stamos.com.gr

• ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Κολοκοτρώνη 135, 18536 Πειραιάς Τηλ.: 210 4415868 Fax: 210 4111925 http://sifopi.blogspot.gr/

• TECHBLOG.GR
Φιλοστράτου 4, 175.63 - Π. Φάληρο. Τηλ: 211.7106.493, FAX: 211.7106.493, info@techblog.gr www.techblog.gr

 

     
     ! "ñïóöÝñåôáé ãéá åéäéêÝò êáôáóêåõÝò
êáé ìåãÜëç áíÜðôõîç ðåñéðôÝñùí óå åíéáßïõò ÷þñïõò
ìå ìåãÜëï ýøïò. Ôá ðåñßðôåñá äéáôñÝ÷ïõí ìåãÜëïé êáé
åõñý÷ùñïé äéÜäñïìïé êáèéóôþíôáò ôç äéÝëåõóç ôùí
åðéóêåðôþí Üíåôç êáé åõ÷Üñéóôç.

PARKING
Ç ðñüóâáóç ôùí öïñôçãþí ãéá ôç öïñôïåêöüñôùóç ôùí
åêèåìÜôùí åßíáé ðåñéóóüôåñï áðü åýêïëç: Óôï åêèåóéáêü
÷þñï õðÜñ÷åé ðñüâëåøç ãéá ðñïóÝããéóç ôùí öïñôçãþí
áðü ðïëëÜ óçìåßá ÷ùñßò íá ðáñåìðïäßæåôáé ç ðñïóÝããéóç
ôùí õðïëïßðùí åêèåôþí. ÌðñïóôÜ áð’ ôï ÷þñï ôçò
Ýêèåóçò, óôçí á÷áíÞ ðßóôá ôïõ ðñþçí áåñïäñïìßïõ
Åëëçíéêïý ìðïñïýí íá ðáñêÜñïõí åëåýèåñá  
åêáôïíôÜäåò áõôïêßíçôá. Ãéá ôïõò åêèÝôåò èá õðÜñ÷åé
îå÷ùñéóôü Parking.
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Ëåùöüñïò Óõããñïý 375, Ôçë.: 210 9471132-4

ÊÜíåôå Üìåóá êñÜôçóç!

ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΧΙΟΣ
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• ΤΡΙΓΩΝΟ ΟΕ ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ A. & K.
Καθετοποιημένη παραγωγή κορνιζών, πλήρες διαστασολόγιο
3o χλμ. Κατερίνης – Ν. Εφέσσου. 60100 Κατερίνη, Τηλ.: 23510 39950, Fax: 23510 39960, e-mail: info@trigono.gr, www.trigono.gr

• ΦΩΤΟΑΚΤΙΣ
Σύλλογος επαγγελματιών φωτογράφων Ηλίας Τηλ. 26210 25880, fotaktis@yahoo.gr

• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΙΔΩΛΟ
• Εκδόσεις • Σεμινάρια • Διοργανώσεις • Εκθέσεις Ναυμαχίας Έλλης 4, 546 25 Θεσσαλονίκη Τηλ: 2310 638447, www.photoeidolo.gr

• ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΠΑΛΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
AURORA studio flash ACE studio flash, προβολείς MY SLAVE ραδιοσυχνότητες GEMSTAR, φωτιστικά για video FOMA α/μ χαρτιά,
φωτογραφικές μηχανές, τσάντες, μπαταρίες φωτιστικών KAPAFIX, πλαστικοποιήσεις
ΠΛ. ΔΑΒΑΚΗ 297, Αιγάλεω Τηλ: 210 5710716 http://www.palmosshop.gr/ info@palmosshop.gr

• ΦΩΤΟ ΦΛΑΣ / ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ
• Ειδικές ανεξίτηλες εκτυπώσεις σε πορσελάνη, γρανίτη, plexy glass, ξύλο, ύφασμα κ.α. • Τρισδιάστατη εκτύπωση σε γυαλί • Αναλώσιμα
Θ. Χατζήκου 14, 56122 Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310720062 fax: 2310726352 Εργαστήριο: Προέκταση Γαννιτσών 155, 54628 Θεσσαλονίκη, τηλ.:
2310729462 fax: 2310552052 e-mail: flas@otenet.gr www.xaraxeis.gr

• ΧΑΡΤΟΘΕΤΗΜΑ BOX CONCEPT
• Photo Albums, • dvd cases • Χειροποίητα boxes
Πρόκλου 10, 11635 Αθήνα, τηλ.: 210 7016610, e-mail: info@hartothetima.gr, www.hartothetima.gr

• ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ - ΒΑΪΝΒΟΥΡΜ ΜΑΡΙΟΣ
Εργαστήριο επεξεργασίας εικόνας, εκτυπώσεις, εμφανίσεις, επικολλήσεις, πλαστικοποιήσεις, ψηφιοποίηση.
Κόνιαρη 60, 115 21 Αθήνα, Τηλ.: 210 6469432 & 210 6453230, e-mail: info@tipoma.gr, www.tipoma.gr, ww.facebook.com/tipoma

... και έπεται συνέχεια!

Δείτε την προηγούμενη διοργάνωση της PHOTOVISION 2011, κάνοντας κλικ εδώ!

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

OΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΟΔΙΚO ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΡΟΥΠΑΚΗ 1, 104 45 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 8541400, FAX: 210 8541485
www.photovision.gr, e-mail: photovision@photo.gr
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Από τη στήλη αυτή συνεχίζουμε ως την έναρξη της Photovision, να φιλοξενούμε τις συμμετέχουσες εταιρίες προκειμένου
να μας μιλήσουν όχι μόνον για προϊόντα αλλά και για δραστηριότητες, σεμινάρια, ενημερωτικές καμπάνιες και
οτιδήποτε επίκαιρο τρέχει. Οι μικρές συνεντεύξεις αποτυπώνουν τον παλμό της φωτογραφικής αγοράς, τις ανησυχίες, τις
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ανακοινώσεις με γενικότερο ενδιαφέρον κλπ.

*F'(%& !')#'(=&
$%#* ...
• Πείτε μας περισσότερα για την πρόσφατη ανάληψη αντιπροσώπευσης
των φωτογραφικών και video ψηφιακών της Hewlett Packard;
Τον Σεπτέμβριο του 2012 , στην έκθεση της Photokina, η εταιρία μας
υπέγραψε με τη Hewlett Packard συμβόλαιο αποκλειστικής διανομής των
προϊόντων digital imaging (digital cameras, camcorders & digital frames)
για την ελληνική και κυπριακή αγορά. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε
και να κάνουμε ευρύτερα γνωστό στον φωτογραφικό χώρο, το τιμή της
ψηφιακής εικόνας μιας ήδη παγκοσμίως καταξιωμένης εταιρίας όπως
είναι η HP.
• Μιλήστε μας λίγο για το portfolio των προϊόντων HP;
Στην κατηγορία ψηφιακών μηχανών η HP διαθέτει μεγάλη γκάμα σε
compact μηχανές, με ανάλυση που ξεκινά από τα 16Megapixel και με οπτικό zoom που φτάνει μέχρι και τα 12,5x, ανάλογα με το μοντέλο. Υπάρχει
επίσης η κατηγορία bridge μηχανών, η οποία προσφέρει τον συνδυασμό
του μικρού μεγέθους με την δυναμική μιας παραδοσιακής DSLR. Σε αυτή
την κατηγορία διατίθενται 3 μοντέλα με ανάλυση από 14Μegapixel ως και
16Megapixel και οπτικό zoom ως και 36x. Οι ψηφιακές βιντεοκάμερες της
Hewlett Packard διακρίνονται για την ευκολία στη χρήση τους ενώ εξίσου
υψηλό είναι και το επίπεδο ποιότητας κατασκευής τους. Όλα τα μοντέλα
διατίθενται σε ανάλυση FULL HD. Η HP διαθέτει επίσης και ψηφιακές κορνίζες ( 7, 8 & 10 ιντσών) οι οποίες είναι υψηλής ανάλυσης και ξεχωρίζουν
για το πρωτοποριακό τους design. Όλα τα προϊόντα της Hewlett Packard
διακρίνονται για τον ελκυστικό τους σχεδιασμό ενώ συνδυάζουν την υψηλή
ποιότητα με την ιδιαίτερα προσιτή τιμή.
• Θα διαμορφώνουν ανταγωνιστικό κοστολόγιο;
Η εταιρία Καμπανάος Α.Ε.Ε λαμβάνοντας υπόψη την δύσκολη οικονομική
κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική αγορά, κατάφερε να διαμορφώσει
τις τιμές σε τέτοιο επίπεδο που καθιστούν το σύνολο των προϊόντων της HP
ιδιαίτερα ανταγωνιστικό.
• Τι άλλα προϊόντα θα δείξετε στη Photovision;
Όπως είναι γνωστό, η Καμπανάος Α.Ε.Ε. αποτελεί μία από τις παλαιότερες
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των φωτογραφικών ειδών.
Έχοντας λοιπόν κάθε χρόνο την ανάγκη για βελτίωση των υπηρεσιών
που προσφέρουμε στους πελάτες μας , φέτος επιχειρήσαμε το άνοιγμα
σε αγορές που έχουν αποδειχθεί ελκυστικές και θα μπορέσουν να μας
βοηθήσουν στην ανάπτυξη του κύκλου των εργασιών μας. Έτσι λοιπόν,
στη φετινή Photovision, εκτός από το ήδη γνωστό προϊοντικό μας
χαρτοφυλάκιο, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε την
νέα μας αντιπροσωπεία χαρτιών για plotter - την TECCO
(www.tecco.de). Τελειώνοντας θα ήθελα να σας ενημερώσω πως στην
έκθεση επιφυλάσσουμε και μία έκπληξη, ως προς την παρουσίαση
νέων υπηρεσιών, αλλά θα μας επιτρέψετε να μην αποκαλύψουμε κάτι
παραπάνω!
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O   $   6  full frame  
       Sony NEX-VG900
• H Sony VG900 είναι full frame και άκρως ανταγωνιστική λόγω τιμής. Για ποιους λόγους
να την προτιμήσει κανείς;
Από όσο γνωρίζω στην κατηγορία των full frame υπάρχουν και video DSLR. Η Sony
VG900 συνδυάζει τα καλύτερα της τεχνολογίας. Είναι μια πραγματική βιντεοκάμερα με τη
γνωστή εργονομία του είδους δηλ. το πιάσιμο που ξέρουμε, την τυπική αρχιτεκτονική με
τα κουμπιά στα οικεία σημεία, συνδυάζοντας την ευχρηστία με λειτουργίες όπως το καλό
stabilizer, τα interfaces για τον ήχο, τις ρυθμίσεις gain κλπ. Τελικά το feel που δίνει είναι
αυτό μιας αντιπροσωπευτικής βιντεοκάμερας. Το ίδιο ισχύει και για την εικόν που εμπειρικά
συμπεραίνω ότι είναι καλύτερη από μια DSLR και σε rolling shutter και σε άλλα σημεία κλπ.
• Εσείς τη δουλέψατε με φακό full frame ή NEX Ε-Mount;
Προσωπικά έκανα δοκιμές τις πέντε ημέρες που μου παραχωρήθηκε η VG900 από τη
Stamos SA, με φακό 24-70mm f/2,8 full frame με αντάπτορα, δεχόμενος τον περιορισμό
ότι δεν ενεργοποιούνταν οι Autofocus λειτουργίες. Παρόλ’ αυτά, θεωρώ ότι είναι μικρό
το κακό γιατί όταν δουλεύεις με τέτοιες κάμερες αυτονόητα πρέπει να αποδεχθείς τη
χειροκίνητη εστίαση. Aπ’ όταν ξεκίνησα να δουλεύω με video DSLR, χρησιμοποιώ
αποκλειστικά manual εστίαση. Με τη Sony NEX-VG20 που έχω για καιρό στη δουλειά με
τον 18-200, η μόνη περίπτωση που χρησιμοποιώ autofocus είναι όταν δεν βρίσκεται πάνω
σε steadicam.
• Πως βλέπετε το full frame στις επαγγελματικές βιντεοκάμερες;
H VG900 είναι το κατώφλι για να πειραματιστεί κανείς με full frame. Οι ορατές διαφορές
ξεκινούν από το βάθος πεδίου αλλά και τη γενικότερη ποιότητα της εικόνας, την παραπάνω
ευκρίνεια κλπ. Συγκριτικά με άλλες modular βιντεοκάμερες με APS-C αισθητήρα, το
βάθος πεδίου είναι ακόμη πιο ελεγχόμενο και προσφέρεται για εφέ αποεστίασης που είναι
σημαντικό σε ορισμένες περιπτώσεις. Επίσης έχει κανείς αρκετό όγκο πληροφορίας που
σημαίνει ότι θες καλύτερο υπολογιστή για μοντάζ. Όσο για το bitrate δεν είναι απαραίτητο
να επιλεγεί το max αφού με βάση το format οι απαιτήσεις δεν είναι τόσο μεγάλες.
• Τελικά η διαφορά ποιότητας του full frame, φαίνεται στον πελάτη όταν εσείς του
παραδίδετε ένα Blu-ray ή ακόμη και DVD;
Κατά τη γνώμη μου, η ανωτερότητα του Full Frame με τους καλούς φακούς είναι εμφανής
αναφορικά με το με το βάθος πεδίου, τους φακούς που μπορείς να χρησιμοποιήσεις,
τη χρωματική πιστότητα παρά με την ανάλυση του καρέ αφού Full HD κάνουν και
πολύ κατώτερες κάμερες. Ο πελάτης δεν αντιλαμβάνεται από το DVD αν είναι η λήψη

προέρχεται από κάμερα Full Frame. Όμως
ο επαγγελματίας εικονολήπτης μπορεί
να εκμεταλλευτεί σωστά τις εστιακές
αποστάσεις και επίσης να έχει καλύτερα
αποτελέσματα σε χαμηλές φωτιστικές
συνθήκες.
• Ο κλάδος κινείται προς τους
μεγαλύτερους αισθητήρες ή στις
επαγγελματικές βιντεοκάμερες με
αισθητήρα 1/3;
Η μετάβαση από το HDV ή το miniDV
στην επόμενη γενιά συνοδεύεται από
τεράστια βελτίωση στην ποιότητα. Το αν
θα επιλέξουμε π.χ. full frame ή APS-C
ή όχι είναι δευτερεύον. Σημασία έχει να
γίνει το τεχνολογικό άλμα αναβάθμισης
από το tape στο full digital και το HD
ώστε ο επαγγελματίας να ανταποκριθεί
στον αυξημένο ανταγωνισμό. Μηχανές
σαν τη NEX-VG900 με το καρέ full frame
24x36mm προσφέρουν σχεδόν τα πάντα
σε πολύ προσιτή τιμή όπου για να ανέβει
κανείς στο επόμενο σκαλοπάτι θέλει
δεκαπλάσια (!!) επένδυση. Η αξία που
προσφέρει είναι πραγματικά εντυπωσιακή

Παρουσίαση της Sony NEX-VG900 στο vimeo
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RentPhotoVideo
• Η ενοικίαση εξοπλισμού φωτογραφίας και video είναι μια πολύ δημοφιλής υπηρεσία
στο εξωτερικό. Πώς βλέπετε την ανταπόκριση της ελληνικής αγοράς;
Στο εξωτερικό, ο επαγγελματίας όταν καλείται να κάνει μία δουλειά διαχωρίζει την
αμοιβή του από το κόστος του εξοπλισμού - είτε είναι δικός του είτε νοικιασμένος.
Εμείς όταν χρειαζόμασταν εξοπλισμό είτε τον αγοράζαμε είτε δανειζόμασταν από
κάποιο φίλο. H φιλοσοφία που επικρατούσε στο εξωτερικό δεν υπήρχε στη χώρα μας
με συνέπεια να μην υπολογίζουμε την απόσβεση του εξοπλισμού μας. Παρόλα αυτά,
περνώντας τα χρόνια, λόγω της οικονομικής κατάστασης, και της χρησιμότητας αυτής
της υπηρεσίας, γίνεται όλο και πιο δημοφιλής.
• Έχετε κάποια ένδειξη πόσο ανεβαίνει με τα χρόνια σε ποσοστά;
Kινούμαστε ανοδικά. Έχει περάσει στη συνείδηση του επαγγελματία η υπηρεσία της
ενοικίασης.
• Οι πελάτες σας είναι κυρίως στούντιο παραγωγής, freelancers, φωτογράφοι ή οπερατέρ;
Μέχρι το 2010, το 90% του πελατολογίου μας ήταν φωτογράφοι. Πλέον, επειδή μια
από τις σημαντικότερες τάσεις είναι η λήψη video με DSLR, το μεγαλύτερο ποσοστό
είναι επαγγελματίες που νοικιάζουν τον εξοπλισμό για να τραβήξουν video. Χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι έχουμε αφήσει πίσω μας το κομμάτι της φωτογραφίας σαν
παροχή υπηρεσιών από την εταιρία μας. Συνεχώς εξελισσόμαστε και φέρνουμε νέα
προϊόντα.

ζήτηση οι καλές σειρές φακών και
τα περιφερειακά που αφορούν το
DSLR video (sliders, follow focus,
cranes,monitors).
• H τάση για ενοικίαση του εξοπλισμού
σε βάρος της αγοράς, οφείλεται
στα μειωμένα budget ή στο ότι ο
προγραμματισμός των επαγγελματιών
είναι πλέον κυρίως βραχυπρόθεσμος;
Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
Επειδή, λόγω οικονομικής κρίσης,
δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα
κεφάλαια, αντί να επενδύσει
κάποιος σε εξοπλισμό, θα νοικιάσει.
Από πίσω όμως, τί γίνεται; Εγώ
πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε η κρίση
θα πηγαίναμε καλύτερα και στο
κομμάτι τη ενοικίασης. Γιατί θα
υπήρχε μεγαλύτερο budget, θα
γίνονταν περισσότερες παραγωγές
οπότε και περισσότερες ενοικιάσεις.
Δείτε και τις αγορές του εξωτερικού.

• Τι είδους εξοπλισμό σας ζητούν οι περισσότεροι πελάτες σας; Πρόκειται για “εξωτικά”
μοντέλα ή για μοντέλα που τεστάρονται πριν την οριστική απόφαση μιας αγοράς;
Συνήθως πρόκειται για καινούργια μοντέλα που η ταχύτητα με την οποία αλλάζουν
δεν δίνει την δυνατότητα σε κάποιον να έχει εξ ολοκλήρου ιδιόκτητο τον επιθυμητό
εξοπλισμό. Δηλαδή, θα πάρει μια μηχανή ένας επαγγελματίας, αλλά μέσα σε ένα
χρόνο θα έχουν αλλάξει τα μοντέλα δύο ή τρεις φορές. Οπότε δεν έχει νόημα να
αγοράσει κάτι όταν η δουλειά του θα απαιτεί του χρόνου διαφορετικά πράγματα.
• Εσείς με τί συχνότητα αγοράζετε καινούρια μοντέλα;
Μόλις βγαίνει κάποιο καινούριο μοντέλο. Προσπαθούμε να είμαστε πάντοτε
ενημερωμένοι.
• Ποια αντικείμενα, σύμφωνα με την εμπειρία σας ως τώρα, έχουν περισσότερη ζήτηση;
Το επίπεδο εικόνας στη φωτογραφία και στο video έχει ανέβει με συνέπεια να έχουν
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pple smartwatch
Project iWatch
Γράφαμε σε προηγούμενο (No 179) τεύχος
του Weekly για την εντυπωσιακή ανάδειξη
των smartwatches ως πολλά υποσχόμενης τεχνολογικής τάσης στα καταναλωτικά
ηλεκτρονικά όπως φάνηκε στην πρόσφατη
CES του Las Vegas (βλ. την επιτυχία του
Pebble watch). H κινητικότητα σε αυτό τον
τομέα που έχει μείνει αδρανής για αρκετό

"' ;('"  'J% <Q%'<;';
Πατέντα Apple για «αυτόματη» κριτική επιτροπή!
Μια ευρεσιτεχνία της Apple που πέρασε απαρατήρητη τον περασμένο Οκτώβρη
ήλθε πρόσφατα στο φως στον αμερικανικό τύπο και ξεκινάει συζητήσεις. Με τον
αδιάφορο τίτλο “Image capture device having continuous image capture” που
υποβλήθηκε στο US Patent and Trademark Office αναφέρεται στην επεξεργασία
ομάδας φωτογραφιών και τη συγκριτική ανάλυση στοιχείων όπως εστίαση, ανάλυση, έκθεση, δυναμική περιοχή, κοντράστ και χρώμα προκειμένου να προσδιορίζεται η «καλύτερη» φωτογραφία από τεχνικής πλευράς, χωρίς να διευκρινίζεται αν
θα υπάρχουν κάποια κριτήρια για τη σύνθεση (μάλλον όχι σε αυτή τη φάση). «Σε
μια εναλλακτική υλοποίηση, η επεξεργαστική λογική αυτόματα και με χρονολογική σειρά κατατάσσει τη σειρά των εικόνων σύμφωνα με τα κριτήρια. Μετά ο
φωτογράφος μπορεί να αλλάξει τη σειρά» αναφέρεται στο σκεπτικό. Στο λαβύρινθο των φωτογραφικών apps που αφθονούν στο AppStore, προφανώς θα έλθει
να προστεθεί με βάση τα παραπάνω και άλλη μία ή θα ενσωματωθεί στο iPhoto.
Oυσιαστικά το ίδιο το iPhone ή το iPad θα βάζει σε μια σειρά το φωτογραφικό
υλικό κατά σειρά τεχνικής επιτυχίας και μετά ο χρήστης θα μπορεί να κάνει τη δική
του επιλογή.

καιρό και τώρα δραστηριοποιείται, δεν
πέρασε απαρατήρητη στην Apple. Έτσι δεν
απετέλεσε έκπληξη η είδηση ότι η Apple
έχει ενεργοποιήσει ομάδα τουλάχιστον 100
product designers που δουλεύουν σε ένα
project ρολογιού χειρός που συνδέεται με
iPhone και iPad. H oμάδα αυτή δεν περιλαμβάνει μόνον σχεδιαστές αλλά και marketing
managers, software developers κλπ. οι
οποίοι προηγουμένως απασχολούνταν σε
άλλα iOS projects.
H είδηση συμπίπτει με την συγκυρία όπου
ο διάδοχος του Steve Jobs στην καυτή
καρέκλα του CEO της Apple Τim Cook τελεί
υπό υπερβολική πίεση να διατηρήσει το
θαύμα της Apple στα τωρινά του επίπεδα με
το απίστευτο cash flow που έχει μετατρέψει
την εταιρία σε “χρυσοφόρο όρνιθα”.
Μπορεί η ταμειακή κατάσταση της Apple
να μην έχει προηγούμενο στην ιστορία,
όμως οι αναλυτές ανησυχούν ότι το θαύμα
δεν μπορεί να διατηρηθεί εις το διηνεκές
αφού δεν έχει επαναληφθεί η καινοτομία
των iPhone και iPad, δύο προϊόντων
που έγραψαν ιστορία. Ήδη η μετοχή έχει
υποχωρήσει κατά 25% και περισσότερο,
και όλοι ανησυχούν για την αυριανή μέρα.
Σύμφωνα με δήλωση του πρώην στελέχους
της Apple Bruce Tognazzini, το iWatch
καλύπτει το κενό στο οικοσύστημα Apple,
αλλά το Cupertino δεν επιβεβαιώνει
ούτε διαψεύδει.
Οι αναλυτές σχολιάζουν ότι η Apple
έχει (τουλάχιστον σε επίπεδο γνωστών
προϊόντων αν όχι μη ανακοινωμένης
έρευνας) μείνει πίσω στον τομέα του
wearable computing την στιγμή που
ο άσπονδος εχθρός της η Google έχει κάνει
μεγάλα βήματα με τα Google Glasses που
αναμένονται στην αγορά το 2014. Δεν έχουν
γίνει γνωστές λεπτομέρειες αν το iWatch θα
είναι ένα front end για IOS συσκευές
ή ανεξάρτητο gadget. Ίδωμεν…
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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Photoshop
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Μάθημα:
Προσθήκη
υφής
καπνού
Μάθημα:
Μετατροπή
σε Α/Μ

Δείτε εδώ ένα παράδειγμα
επεξεργασίας και βρείτε
περισσότερα... στο τεύχος!

Κυκλοφορεί στα περίπτερα
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Low Key

Kickstarter
Walk in camera

Τ

ην μεγαλύτερη φωτογραφική μηχανή πορτραίτου φιλοδοξεί να
πάρει σε περιοδεία η κόρη του γερμανού εφευρέτη Warner Kraus.
Πρόκειται για την walk in φωτογραφική μηχανή Imago, που παράγει
πορτραίτα 1:1 σε ασπρόμαυρα χαρτιά 60x200mm. Για το λόγο αυτό
δημιούργησε σελίδα στο Kickstarter αναζητώντας χρηματοδότηση
ύψους 95.000 λιρών για να πραγματοποιήσει το Imagophotour. H
αυθεντική μηχανή Imago 1:1 βρίσκεται σήμερα στο Βερολίνο και
είχε φτιαχτεί το 1970 από τον φυσικό Werner Kraus. Ο μηχανισμός
επέτρεπε στον χρήστη να μπει μέσα στον θάλαμο, να ποζάρει μπροστά
σε ένα καθρέφτη και να πατήσει μόνος του το κλείστρο για να πάρει το
πορτραίτο του. Η εικόνα καταγραφόταν πάνω σε μεγάλο θετικό χαρτί
καθώς δεν είχε τη δυνατότητα να παράγει αρνητικά. Αν μαζευτούν τα
χρήματα, η Susanna Kraus θα χτίσει μια ρέπλικα της αρχικής μηχανής
ώστε να είναι πιο ελαφριά και φορητή, μειώνοντας το βάρος στα 700
κιλά από τον ενάμιση τόνο. Η καλλιτέχνης Susanna Kraus θέλει να
ικανοποιήσει την επιθυμία του πατέρα της - ο οποίος πέθανε πέρσι - που
ήταν μια φορητή Imago 1:1 και να περιοδεύσει σε όλο τον κόσμο, Η
Imago έχει μέγεθος 7x4x3 μέτρα, ζυγίζει 700 κιλά και είναι φτιαγμένη
από αλουμίνιο, σίδερο, fiberglass και καμβά. Οι φωτογραφίες
τυπώνονται σε θετικό χαρτί της Illford που επανακυκλοφόρησε μετά από
χρόνια. Δείτε την σελίδα της Imago 1:1 στο Kickstarter
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
 & 

      studio

éČćĂöĄïĉúĆú
àď÷ôą

O φωτισμός, το studio, το concept με επαγγελματίες μοντέλα

23 & 24   2013
Κόστος συμμετοχής: 160€
  -  

       

 ,       

"#"$:    

 studio!

   .  & .  

%%&': E  !" (  #  !  )
%(')%*' +'%./': O   !"      !"   DSLR
M'0'0 20 (*') 5: $      
*O$' (#6 $' &"/('): €160 (130  + %' 23%)
&A(*6 /06('7: ,# (2) -  /
X('0': 4  !     9:30 - 16:00
8)(': thens Art Studio, A    20, . , /  ,
173 42, / (  : www.athensartstudio.gr/#/contacts/)
M : > , /  . 6944 474024
0'$"$ /06('7: $  (4  ), /? (6  ),  / (2 )
%(.6/960'0$6:  !, styling/hair/ make-up artist,  ! & ,
@@  

 "/

NFO - ##(6;E: 210 9703980, 210 9939995
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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 θέμα μας το έστειλε ο τακτικός αναγνώστης μας Γιάννης Μανάφης τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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, "+(& J('F&: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
%$"(="&: Κωνσταντίνα Γκιτάκου $(" #%"F: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

"'<);"&: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò 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
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Η εκδήλωση στο ισόγειο των γραφείων Divitec στα Γλυκά Νερά

Το νέο λογισμικό version 6 για Kodak Kiosk

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον για τις 3D διαφάνειες

Θερμικοί εκτυπωτές Sinfonia και Citizen

)%;' Divitec
3    66   =3

Τ

ην Τετάρτη 14 του μηνός στα γραφεία της στα Γλυκά Νερά, η Divitec διοργάνωσε
ημερίδα για την επαγγελματική εκτύπωση, δείχνοντας το πλήρες portfolio των
προϊόντων της. Ξεχώρισαν οι λύσεις και στο inkjet και στην θερμική εκτύπωση. Η πρώτη
σχολή αντιπροσωπεύτηκε από τα large format printers της Epson που διανέμει η Divitec.
Είδαμε σε πλήρη λειτουργία το Stylus Pro 7890 να τυπώνει με εξαιρετικά αποτελέσματα
σε ποικιλία υλικών, ακόμη και σε ειδικά προϊόντα όπως την ειδική αυτοκόλλητη και
επαναχρησιμοποιούμενη ταπετσαρία της Venezia (καταπληκτικό υλικό με πολλές χρήσεις
στην διαφήμιση, στο σπίτι κλπ.) τις τρισδιάστατες διαφάνειες, τον ειδικό συνθετικό και
πολύ οικονομικό καμβά πολλαπλών χρήσεων κλπ. Υπενθυμίζουμε ότι τα Epson large
format printers τελευταίας γενιάς έχουν τη δυνατότητα να τυπώνουν σε πληθώρα υλικών
ακόμη και άκαμπτες επιφάνειες και είναι κατάλληλα για αφίσες, φωτογραφίες, επιγραφές,
διαφημιστικά κλπ. καθώς και για ασπρόμαυρα χάρη στα 4 μαύρα.
Πέρα από τα inkjet, η Divitec έδειξε τις λύσεις εκτύπωσης βασισμένες στην θερμική
τεχνολογία (dye sublimation) η οποία πλέον χάρη στην καθολική της αποδοχή προσφέρεται
σε πολύ καλές τιμές αναλωσίμωνς. Δηλ. ενώ στο Inkjet το κόστος μπορεί να δοθεί κατά
προσέγγιση με βάση κάποιες μέσες τιμές κάλυψης ειδικά στα σκούρα και μαύρα, στο
inkjet το κόστος είναι απόλυτα γνωστό εκ των προτέρων. Στο showroom είδαμε λοιπόν
τα drylab Kodak Apex εκπροσωπούμενα από τη μονάδα Apex 30. Το νέο software είναι
ομολογουμένως πολύ εύχρηστο προσομοιώνοντας την επαφική οθόνη το περιβάλλον
ρυθμίσεων ενός τυπικού minilab. Προφανώς οι σχεδιαστές της εταιρίας (πολύ σωστά)
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υπέθεσαν ότι oι χειριστές προέρχονται από
τον κλάδο του minilab και θέλησαν να
σχεδιάσουν ένα πολύ φιλικό interface. Tα
APEX ξεχωρίζουν για την επεκτασιμότητα
στη λογική του modular αφού μπορούν να
προστεθούν εκτυπωτικές μονάδες, sorter,
εκτυπωτής Kodak 4000 διπλής όψης για
photobook κλπ. σε οποιαδήποτε φάση.
Σημαντικό είναι εκτός από τα φθηνά κόστη
(8,5 λεπτά το 10x15cm) και το ενεργειακό
όφελος -90% σε σχέση με τα χημικά
minilab. Mάλιστα αυτό το διάστημα με
την ευκαιρία της ημερίδας τρέχουν ειδικές
προνομιακές τιμές απόκτησης Apex που
αξίζει οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν υπόψη
πριν οποιαδήποτε απόφαση αγοράς.
Στο υπόλοιπο portfolio προϊόντων, είδαμε
τους θερμικούς εκτυπωτές της Citizen
και Sinfonia που διακρίνονται για την
οικονομική τους λειτουργία καθώς και
την έκδοση 6 του ειδικού λογισμικού για
φωτοκιόσκια Kodak με νέες δυνατότητες
και ταχύτατη απόδοση.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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PixelTone
App <6  3 
 
To Πανεπιστήμιο της Michigan και το τμήμα
Έρευνας της Adobe, συνεργάζονται για την
δημιουργία μιας εφαρμογής για tablet που έχει
τη δυνατότητα να επεξεργάζεται τις φωτογραφίες
μόνο με τη χρήση φωνητικών εντολών από
το χρήστη και μόνο ελάχιστες χειρονομίες.
Η εφαρμογή λέγεται PixelTone και βρίσκεται
σε πρωτότυπο στάδιο ακόμα. Η ερευνητική
ομάδα μελέτησε στενά έναν μεγάλο αριθμό
επαγγελματιών και ερασιτεχνών φωτογράφων
που επεξεργάζονται τις φωτογραφίες τους
σε προγράμματα τύπου Photoshop και τους
ζητούσαν να περιγράψουν φραστικά τις αλλαγές
που έκαναν στις φωτογραφίες τους. Στη
συνέχεια ενσωμάτωσαν τα αποτελέσματα της
έρευνας τους στην εφαρμογή. Δεν είναι ακόμα
γνωστό πότε θα είναι εμπορικά διαθέσιμη αυτή
η εφαρμογή ή αν θα ενσωματωθεί η τεχνολογία
αυτή σε υπολογιστές ή tablets. Τα μέχρι τώρα
αποτελέσματα όμως είναι εντυπωσιακά όπως
δείχνει και το video.
http://www.youtube.
com/watch?feature=player_
embedded&v=S2KeluYrHJk

© Chris Burkard. Overall Winner, Red Bull Illume 2010

Red Bull
- Red Bull Illume Image Quest   
Από την 1η Δεκεμβρίου ξεκίνησε και επισήμως ο διεθνής διαγωνισμός
φωτογραφίας Red Bull Illume Image Quest 2013 με τους επαγγελματίες του
είδους να λαμβάνουν μέρος στέλνοντας ηλεκτρονικά τις φωτογραφίες τους
στην ιστοσελίδα www.redbullillume.com.
Μετά την επιτυχημένη του πορεία το 2007 και το 2010, το
RedBullIllumeImageQuest 2013 επιστρέφει. Η πρόκληση της αθλητικής
δράσης και η τέχνη της φωτογραφίας συνδυάζονται μέσα από ένα
διαγωνιστικό αφιέρωμα που στόχο έχει την καλλιτεχνική ανάδειξη του
συναρπαστικού κόσμου των actionsports μέσα από την έμπειρη ματιά
επαγγελματιών φωτογράφων από όλο τον πλανήτη. Μέσα από χιλιάδες
συμμετοχές, μόλις 50 φωτογραφίες που απεικονίζουν σκηνές δράσης σε
δέκα διαφορετικές κατηγορίες αθλημάτων θα επιλεχθούν από διεθνείς κριτές
και συντάκτες φωτογραφίας διάσημων αθλητικών και lifestyle Μέσων του
κόσμου, όπως Daily Mail, USA Today, Sports Illustrated καιGQ. Μάλιστα
ανάμεσα στην κριτική επιτροπή υπάρχει και η ελληνική συμμετοχή, αυτή
του περιοδικού SOUL από τη Θεσσαλονίκη με εκπρόσωπο τον αρχισυντάκτη
Δημήτρη Καραθάνο. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού, οι 50 φιναλίστ
εικόνες θα απαρτίσουν μια μοναδική έκθεση φωτογραφίας η οποία θα
περιοδεύσει σε διάφορα μέρη της γης κυρίως τις βραδινές ώρες ώστε να
αναδεικνύεται ο φωτισμός. Οι υποβολές των συμμετοχών θα συνεχιστούν έως
τις 30 Απριλίου.

Οι “ενημερώσεις” μου για την

ωτογραφία
www.facebook.com/photographos.mag
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weddingphoto
   2012

224.108

*

*Έως 15 Φεβρουαρίου 2013

Μοναδικοί επισκέπτες μέσα σε λίγους μήνες
ξεφύλλισαν “ηλεκτρονικά” το weddingphoto στο
Κάντε κλικ εδώ για να το δείτε και εσείς
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Getty Images
=  3 6
  3
 Google
Στο PhotoBusiness Weekly 181, δημοσιεύσαμε
ένα άρθρο σχετικά με την μυστική συμφωνία της
Google με την Getty Images, όπου η δεύτερη
παραχώρησε στην πρώτη 5000 φωτογραφίες,
χωρίς να επωφεληθούν οι δημιουργοί τους,
έχοντας μόνο πληρωθεί για κάθε μία 12 δολάρια.
Ο Sean Locke, ένας από τους φωτογράφους που
έδιναν φωτογραφίες iStockphoto, έχασε την
δουλειά μόλις σχολίασε μαζί με τους άλλους
φωτογράφους την υπόθεση, η οποία μάλιστα
φαίνεται να αποτελούσε το βασικό του εισόδημα.
Ο Locke έλαβε ένα σημείωμα από τηνν Getty
Images ότι ο λογαριασμός του θα κλείσει μέσα
στις επόμενες 30 ημέρες. Έχοντας συμφωνία με την
εταιρία από τον Αύγουστο του 2004 και περίπου
ένα εκατομμύριο αδειοδοτήσεις φωτογραφιών
στο ενεργητικό του, ο ένας από τους πέντε
καλύτερους contributors περιθωριοποιείται επειδή
άσκησε κριτική για την επίκροτη συμφωνία. O
Locke είχε συντάξει πολλά scripts που ενίσχυαν
την υπηρεσία για πολλά χρόνια. Μετά όμως από
αυτό κοινοποίησε κάποια από αυτά κάνοντας
τις απαραίτητες μετατροπές κρίνοντας έτσι την
αξιοπιστία της υπηρεσίας. Το γεγονός αυτό ήταν
που ξεχείλισε το ποτήρι για την Getty Images
και αποφάσισε την απομάκρυνσή του. Ωστόσο ο
φωτογράφος θα μεταφέρει πλέον το αρχείο του σε
άλλα στοκ φωτογραφιών συμπεριλαμβανομένου
και αυτού που προκαλούσε την αποδοκιμασία,
της Getty Images. Στους εναπομείναντες
στην υπηρεσία ο Locke κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου και τους προειδοποιεί να είναι
επιφυλακτικοί για τις μελλοντικές τους συμφωνίες.

^%(' "'(#;& ?(
%   

   iPhone 5

Τέσσερα τηλέφωνα Android βρίσκονται ψηλότερα στη λίστα ικανοποίησης
από συσκευές smartphone σύμφωνα με την έρευνα της OnDevice. Η
OnDevice διεξήγαγε έρευνα ανάμεσα σε 320.000 χρήστες smartphone και
tablet. Από αυτούς οι 93.825 χρήστες που ρωτήθηκαν ήταν στην Αμερική
και πρώτο στη λίστα ανέβηκε το Motorola Athix HD. Η λίστα συνεχίζεται με
το Motorola Droid Razr M, το HTC Rezound, το Samsung Galaxy Note 2 και
πέμπτο το Apple iPhone 5. Στην ίδια έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην
Αγγλία σε 54,140 χρήστες το iPhone 5 τερμάτισε δεύτερο, πίσω από το HTC
One X. Τα νέα δεν είναι πολύ καλά για την Apple που παρόλο που σχεδόν
έχτισε την κατηγορία των smartphones (υπό την έννοια της διάχυσης τους
στο κοινό) την τελευταία δεκαετία, φαίνεται πως τον τελευταίο καιρό μένει
διαρκώς πίσω. Μόλις λίγες μέρες πριν ο Steve Wozniak, ο συνιδρυτής της
Apple δήλωσε σε συνέντευξη πως κατά τη γνώμη του η Apple υστερεί στα
χαρακτηριστικά των smartphones και όλοι πλέον οι κατασκευαστές τρέχουν
να μοιάσουν στην Samsung που τον τελευταίο καιρό βγάζει τα καλύτερα
προϊόντα. Παρόλα αυτά, στην λίστα με την συνολική ικανοποίηση των
χρηστών από συσκευές η Apple τα πάει καλύτερα βγαίνοντας δεύτερη, ενώ
για κάποιο περίεργο λόγο η Samsung καταλήγει πολύ χαμηλά. Όταν όμως
εξετάζονται οι συσκευές ξεχωριστά το iPhone 5 αγγίζει την πέμπτη θέση.
Σύμφωνα με τους ερευνητές σημαντικό ρόλο έπαιξε το 4G καθώς στην
αμερικανική λίστα οι πέντε πρώτες συσκευές υποστηρίζουν 4G ενώ στην
αγγλική λίστα, όπου μόνο ένας πάροχος προσφέρει 4G, το iPhone 5
ανεβαίνει πιο εύκολα στη λίστα και φτάνει στην δεύτερη θέση.
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Καιρό μετά τη διακοπή της κυκλοφορίας του,
η Lomography, δημιουργεί ένα φιλμ
ευαισθησίας 400 ISO, που θυμίζει την παράξενη
τονικότητα του υπέρυθρου έγχρωμου
Aerochrome φιλμ της Kodak, χωρίς όμως το
ίδιο να είναι υπέρυθρο. Αποκαλύπτει, λοιπόν,
το LomoChrome Purple 400, αρνητικό φιλμ
που μπορεί να εμφανιστεί με στάνταρ χημικά
C-41, στο οποίο όλες οι πράσινες αποχρώσεις
έχουν μετατραπεί σε μωβ. Διατίθεται κατόπιν
παραγγελία, σε φορμά 35mm και 120, αλλά δε
προβλέπεται να διανεμηθεί πριν τον Ιούλιο του
2013. Δείγματα και πληροφορίες στο site της
Lomography.

Olympus
    6 < ;  DSLR
Φήμες κατέκλυσαν τις τελευταίες μέρες το διαδίκτυο, προερχόμενες
κυρίως από Ιαπωνικούς ειδησεογραφικούς οργανισμούς, ότι η Olympus
θα περιορίσει τα DSLR μοντέλα της και ότι πιθανόν θα αποσυρθεί τελείως
από αυτή την κατηγορία προϊόντων. Την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου όμως
η εταιρεία δημοσιοποίησε επίσημη απάντηση από τα κεντρικά της στο
Τόκιο διαψεύδοντας τις φήμες. Η φημολογία ξεκίνησε από ένα άρθρο που
δημοσιεύτηκε σε μια γιαπωνέζικη σελίδα του οργανισμού Sponichi που
έλεγε ότι θα συρρικνωθεί η παρουσία της εταιρείας στις DSLR μηχανές.
Δεδομένου ότι η εταιρεία έχει να ανακοινώσει νέο DSLR μοντέλο από το
2010 που παρουσίασε την Ε-5 και απέσυρε τα παλιότερα μοντέλα της,
όλοι έσπευσαν να υποθέσουν ότι η συρρίκνωση σήμαινε και εξαφάνιση.
Επίσης πριν έξι μήνες η εταιρεία είχε υποσχεθεί νέο DSLR μοντέλο το οποίο
δεν εμφανίστηκε ποτέ ενώ τα τελευταία χρόνια πρωτοστάτησε μαζί με την
Panasonic στην ανάπτυξη mirrorless μηχανών στο φορμά Four Thirds. Η
απάντηση της εταιρείας ήταν σαφής και αφήνει τους πιστούς χρήστες σε
αναμονή για ένα νέο μοντέλο της σειράς Ε.

 77 Gigapixel  ?(
% 4000 > 6   3 6
Διαθέσιμη πλέον στο διαδίκτυο είναι η μεγαλύτερη φωτογραφία στη Γαλλία. Περίπου 4000 φωτογραφίες ενώθηκαν, με το λογισμικό
Autopano Giga της Kolor, για το πανοραμικό πλάνο της Λυών. Ο επισκέπτης μπορεί να περιπλανηθεί στην πόλη αναζητώντας διάσημα
μνημεία και ανακαλύπτοντας εκπλήξεις που έχουν κρύψει γι’ αυτούς οι φωτογράφοι. Η λήψη των φωτογραφιών έγινε κατά την διάρκεια του
χειμώνα, αλλά, αντίστοιχα, το project θα πραγματοποιηθεί και για τις υπόλοιπες εποχές του χρόνου.
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16 Biennale *( )"%Q?(
%;   
Η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, ως μέλος της Διεθνούς Ένωσης Bjcem
(Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée-Biennale
Νέων Δημιουργών της Ευρώπης και της Μεσογείου), και η πόλη της Ancona
ανακοινώνουν τη διοργάνωση της 16ης Biennale Νέων (Mediterranea16),
ενός διεθνούς καλλιτεχνικού
γεγονότος που δίνει
την ευκαιρία σε νέους
δημιουργούς να γνωριστούν

Instagram
< <      
Τρεις μήνες μετά την τελευταία αναβάθμιση
του με τα web προφίλ, τύπου Facebook, το
Instagram πλέον θα επιτρέπει στους χρήστες να
κάνουν like και να σχολιάζουν φωτογραφίες που
είναι ανεβασμένες στην πλατφόρμα. Ωστόσο,
η εφαρμογή ακόμα δεν έχει αποφασίσει να
προχωρήσει στη δημοσίευση φωτογραφιών μέσω
web αλλά επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν
φωτογραφίες μόνο μέσω της εφαρμογής.

μεταξύ τους και να
παρουσιάσουν τη δουλειά
τους σε οποιοδήποτε τομέα
Τέχνης. Η 16η Biennale θα
πραγματοποιηθεί στην Ancona
της Ιταλίας, από τις 6 Ιουνίου
έως τις 7 Ιουλίου 2013,
φέρνοντας κοντά πάνω από
250 νέους καλλιτέχνες από
χώρες της Ευρώπης και της
άλλης πλευράς της Μεσογείου.
Το θέμα της φετεινής Biennale
είναι «ERRORS ALLOWED».
Στη φετινή διοργάνωση, η
Ελλάδα συμμετέχει με 15
νέους δημιουργούς, έως 35
ετών (που έχουν γεννηθεί
μετά την 31η Δεκεμβρίου
1977) στους τομείς:
Εικαστικών, Φωτογραφίας,
Comic, Video Art,
Κινηματογράφου, Λογοτεχνίας,
Μουσικής και Χορού.
Προτάσεις που συνδυάζουν
περισσότερους από έναν τομείς
θα γίνονται επίσης δεκτές.
Η διαδικασία αξιολόγησης
των υποψηφιοτήτων από
τη χώρα μας θα γίνει με
ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και, ως εκ τούτου, όλες οι
αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Οι

<=)' Q")"J Q"'  Flickr
    6 ; 

;

Ένα σφάλμα στο λογισμικό του Flickr στάθηκε μοιραίο
για κάποια μέλη του, αφού λόγω αυτού, από τις 18
Ιανουαρίου 2013, κάποιες από τις ιδιωτικές φωτογραφίες
τους ήταν ορατές προς όλους, χωρίς όμως, ευτυχώς, να
βγαίνουν σαν αποτέλεσμα στις μηχανές αναζήτησης. Το
σφάλμα επηρέασε μόνο φωτογραφίες που αναρτήθηκαν
από τον Απρίλη μέχρι τον Δεκέμβρη του 2012, και τα μέλη
ειδοποιήθηκαν με email για το πρόβλημα, το οποίο όμως

ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες πρέπει να σχεδιάσουν και να παρουσιάσουν
μια συγκεκριμένη πρόταση που να συνδέεται με το θέμα «Errors allowed».
Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους τους νέους δημιουργούς, χωρίς
διακρίσεις και αποκλεισμούς λόγω φύλου, θρησκείας, κοινωνικών
ή πολιτικών πεποιθήσεων. Οι καλλιτέχνες που έχουν πάρει μέρος σε
περισσότερες από μία από τις προηγούμενες Biennale δεν μπορούν να
υποβάλουν αίτηση, ενώ προτεραιότητα θα δοθεί στους καλλιτέχνες που δεν
είχαν καμία προηγούμενη συμμετοχή.
Ως προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις Ελληνικές συμμετοχές ορίζεται η
Πέμπτη 28 Φεβρουάριου 2013
Για την Ελλάδα οι αιτήσεις καθώς και όλο το συνοδευτικό υλικό
(βιογραφικό, φάκελος κλπ) θα υποβάλλονται, το αργότερο μέχρι την
Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013, στην αγγλική γλώσσα μόνο ηλεκτρονικά
και μόνο στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στην παρακάτω διεύθυνση:
biennale2013@neagenia.gr

λύθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2013.
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World Press Photo of the Year 2012.
Paul Hansen, Σουηδία, Dagens Nyheter 20 Νοεμβρίου 2012, Γάζα, Παλαινιστιακά Εδάφη. Η δύο ετών Suhaib Hijazi και ο τρίχρονος αδερφός της Muhammad σκοτώθηκαν όταν το σπίτι τους κατέρρευσε
από ισραηλινά πυρά. Σκοτώθηκε επίσης ο πατέρας τους Fouad ενώ η μητέρα τους είναι στην εντατική. Τα αδέρφια του Fouad κουβαλούν τα σώματα τους στο τζαμί για την τελετή της ταφής.
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World Press Photo Awards 2013
#    ; 3 6 Paul Hansen
Ο σουηδός φωτογράφος Paul Hansen είναι ο φετινός αποδέκτης του μεγάλου
βραβείου των World Press Photo Awards. Η φωτογραφία που του απέφερε τον
κορυφαία διάκριση ονομάζεται Dagens Nyheter και απεικονίζει μια ομάδα ανδρών
που κουβαλούν τους σορούς δύο αγοριών στους δρόμους της Γάζας. Τα πηγαίνουν
σε ένα τζαμί για την τελετή της ταφής ενώ πίσω ακολουθεί ο πατέρας τους σε φορείο.
Η δύο ετών Suhaib Hijazi και ο τρίχρονος αδερφός της σκοτώθηκαν όταν το σπίτι
τους καταστράφηκε από πύραυλο που εκτόξευσαν οι Ισραηλινοί. Η φωτογραφία
τραβήχτηκε στην Γάζα στις 20 Νοεμβρίου του 2012.

Ο

ι κριτές του 56ου διαγωνισμού World Press Photo βράβευσαν 54 φωτογράφους από
32 χώρες σε εννιά θεματικές κατηγορίες: Αργεντινή, Αυστραλία, Βέλγιο, Βραζιλία,
Καναδάς, Χιλή, Κίνα, Τσεχία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ινδία, Ινδονησία, Ιράν, Ισραήλ,
Ιταλία, Ιορδανία, Μαλαισία, Παλαιστίνη, Ολλανδία, Περού, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία,
Σερβία, Νότιος Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, ΗΠΑ και Βιετνάμ.
Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας είχαν κατατεθεί 103,481 φωτογραφίες από 5.666
φωτογράφους από 124 χώρες. Η κριτική επιτροπή αποτελείτο από 19 διεθνώς
αναγνωρισμένους επαγγελματίες που εργάζονται στον χώρο του φωτορεπορτάζ και του
ντοκιμαντέρ.
Οι νικητές επιλέχθησαν από τους εξής:
Πρόεδρος επιτροπής: Santiago Lyon, ΗΠΑ, αντιπρόεδρος και διευθυντής φωτογραφικού
τμήματος του Associated Press.
• Elisabeth Biondi, Γερμανία/ΗΠΑ, ανεξάρτητη επιμελήτρια
• Bill Frakes, ΗΠΑ, φωτογράφος του Sports Illustrated
• Staffan Widstrand, Σουηδία, φωτογράφος και managing director του Wild Wonders of Europe

• Ghaith Abdul-Ahad, Ιράκ, ειδικός
ανταποκριτής του Guardian
• Mayu Mohanna, Περού, φωτογράφος
και επιμελητής
• Véronique de Viguerie, Γαλλία,
φωτορεπόρτερ του Getty Images
• Anne Wilkes Tucker, ΗΠΑ, επιμελήτρια
φωτογραφίας του Museum of Fine Arts
του Χιούστον
• Gu Zheng, China, καθηγητής
δημοσιογραφίας στο School of Journalism,
Fudan University στη Σαγκάη
Ο πρώτος νικητής κάθε κατηγορίας
θα λάβει το ποσό των 1500 ευρώ. Ο
δεύτερος, ο τρίτος νικητής και όσοι έλαβαν
εύφημο μνεία θα πάρουν το βραβείο
Golden Eye και αναμνηστικό δίπλωμα.
Ο μεγάλος νικητής επιβραβεύεται με
χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ και μια
DSLR μηχανή με φακό, χορηγία της Canon.
Οι φωτογραφίες που βραβεύτηκαν θα
εκτεθούν σε περισσότερες από 45 χώρες.
Η πρώτη έκθεση θα γίνει στο Άμστερνταμ
στις 26 Απριλίου 2013.

1o Βραβείο Sports – Sports. Features StoriesJan Grarup, Δανία, Laif. Μπάσκετ γυναικών στο Μογκαντίσου της Σομαλίας 21 Φεβρουαρίου 2012. Η
ομοσπονδία μπάσκετ της Σομαλίας έχει προσλάβει ένοπλους φρουρούς για να προστατεύει τη γυναικεία ομάδα μπάσκετ όταν παίζει. Οι γυναίκες στο
Μογκαντίσου ρισκάρουν τη ζωή τους για να παίζουν παίζουν μπάσκετ καθώς αψηφούν τις απόψεις των Ισλαμιστών περί τη θέση της γυναίκας.
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2ο Βραβείο στη κατηγορία Spot News Single, Emin Özmen, Τουρκία.
31 Ιουλίου 2012, Συρία. Δύο πληροφοριοδότες συνελήφθησαν μέσα στη νύχτα. Δήλωσαν ένοχοι κατά την ανάκριση και βασανίστηκαν όλη τη νύχτα. ΟΙ
στρατιώτες χρειάστηκε να αντικατασταθούν λόγω κούρασης για να συνεχιστεί η ανάκριση. Οι αιχμάλωτοι αφέθηκαν ελεύθεροι μετά από 48 ώρες.
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1ο Βραβείο στην κατηγόρια General News Single Rodrigo Abd, Αργεντινή, The Associated Press. 10 Μαρτίου 2012, Συρία. Η Aida κλαίει καθώς αναρρώνει
από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη όταν το σπίτι της καταλήφθηκε από τον στρατό. Ο σύζυγος της και τα παιδιά της τραυματίστηκαν θανάσιμα.

1ο Βραβείο στην κατηγορία Contemporary Issues Single. Micah Albert, ΗΠΑ, Redux Images. 03 Απριλίου 2012, Ναϊρόμπι Κένυα
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