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Photovision News

PHOTOVISION 2013. Η ήρεμη δύναμη
Οι δηλώσεις συμμετοχής στην έκθεση συνεχίζονται. Δείτε τη νέα, ενημερωμένη λίστα 

���� �������� � �!"�#

Τρεις είναι οι μεγάλες διεθνείς εκθέσεις imaging. 

Η αμερικάνικη CES (Consumer Electronics 

Association), που γίνεται στις αρχές κάθε χρονιάς στο 

Λας Βέγκας (έχοντας απορροφήσει την προγενέστερη 

PMA), η ευρωπαϊκή γνωστή μας Photokina της 

Κολωνίας ανά διετία, μήνα Σεπτέμβριο τα ζυγά χρόνια 

και, τέλος, η γιαπωνέζικη CP+ στη Γιοκοχάμα στις αρχές 

Φεβρουαρίου. Στις γνωστές περιφερειακές ευρωπαϊκές 

εκθέσεις συμπεριλαμβάνονται το Salon de la Photo του 

Παρισιού, το Photoshow της Ρώμης και βεβαίως - βεβαίως 

η μικρή, δική μας PHOTOVISION. Παρατηρείται όμως 

ένα παράδοξο. Ενώ η Ιαπωνία είναι η χώρα στην οποία 

παράγεται αν όχι το σύνολο, σίγουρα η συντριπτική 

πλειοψηφία των φωτογραφικών μηχανών και λοιπών 

προϊόντων imaging, δεν διαθέτει έκθεση αντίστοιχου 

κύρους και βαρύτητας. Ενώ θεωρητικά δηλαδή, όλα 

τα μεγάλα και γνωστά φωτογραφικά εργοστάσια θα 

έπρεπε να παρουσιάζουν σε παγκόσμια πρεμιέρα στο 

Τόκιο τα νέα τους προϊόντα, προτιμούν την αμερικάνικη 

έκθεση (CES) και την ευρωπαϊκή (Photokina). Εκτός 

αυτού, η γιαπωνέζικη έκθεση CP+ έχει μόλις έξι χρόνια 

ζωής, αντίθετα, για παράδειγμα, με την... 60χρονη 

Photokina, γεγονός που υποδηλώνει έλλειψη κουλτούρας 

μεγάλων κλαδικών εκθέσεων. Δεν έτυχε, δυστυχώς, να 

επισκεφθώ την γιαπωνέζικη έκθεση. Όμως, σε συζητήσεις 

με συναδέλφους από έντυπα του εξωτερικού, που 

επέστρεψαν πρόσφατα από την CP+ μίλησαν γι’ αυτήν με 

τα καλύτερα λόγια. Όχι μόνο για την άριστη διοργάνωση 

αλλά γιατί όλα τα περίπτερα είχαν επί της υποδοχής πάρα 

πολύ προσωπικό και, το κυριότερο, άριστα εκπαιδευμένο 

και με βαθιά γνώση του αντικειμένου. Για παράδειγμα, 

στο περίπτερο της Canon, παρουσίαζε στο κοινό την 

νέα Canon EOS M ο ίδιος ο εφευρέτης του συστήματος 

autofocus! Ασφαλώς, οι γιαπωνέζοι διαθέτουν πολλά 

πλεονεκτήματα για να στήσουν τη μεγαλύτερη και 

καλύτερη έκθεση imaging του κόσμου. Όμως έχουν ένα 

σοβαρό μειονέκτημα: Τη μεγάλη χιλιομετρική απόσταση 

από την αμερικάνικη και ευρωπαϊκή αγορά. Γι’ αυτό μέχρι 

τώρα πήγαινε το... βουνό στον Μωάμεθ και όχι ο Μωάμεθ 

στο βουνό. Όμως, όλοι οι σχολιαστές συγκλίνουν στην 

άποψη ότι η αντίληψη αυτή πλέον έχει εγκαταλειφθεί με 

στόχο να αναδειχθεί η δική τους έκθεση μιας και 

βρίσκεται πολύ πιο κοντά στην ταχύτατα ανερχόμενη 

αγορά της Νοτιοανατολικής Ασίας, τουτέστιν 

της Κίνας και της Ινδίας. Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Με ένα καλαίσθητο και εντυπωσιακό περίπτερο θα δώσει 

δυναμικά το παρόν στη Photovision η Samsung Hellas AE. 

Θα παρατάξει όλο το βαρύ πυροβολικό των προϊόντων που διαθέτει 

από τις πολύ πρόσφατες Smart Cameras, συμπεριλαμβανομένης και 

της υβριδικής Samsung Galaxy Camera που μαζί με τις φωτογραφικές 

της δυνατότητες ενσωματώνει και το Android Jelly Bean, τα κορυφαία 

smartphone Galaxy SIII και Galaxy Note 

II, τα πασίγνωστα tablets, μέχρι τις Smart 

TV με το πρωτοποριακό Smart Hub! Η 

συμμετοχή θα συνοδεύεται από έντονη 

διαφημιστική καμπάνια στον κλάδο που 

ξεκινάει από αρχές Μαρτίου. 

Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον...  
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Για τον ΣΕΚΑΦ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
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»«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: 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:ΕΝΔΥΜΑ: Σακάκι με ή χωρίς γραβάτα (Business casual) 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Μέχρι την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013
κ. Γιώτα Τριανταφύλλου, τηλ.: 210-9554298, φαξ: 210-9554268,  y.triantafillou@intersys.gr
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
“Οι προοπτικές της Φωτογραφικής Αγοράς στην Ευρώπη και την Ελλάδα”

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ – ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ 
13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

117.00-17.30
Προσέλευση-Πιστοποίηση
COFFEE BREAK

17.30-17.35 Επεξήγηση Προγράμματος και Διαδικασίας
κ. Ι. Μελίτας

Μέλος Δ.Σ. ΣΕΚΑΦ

17.35-17.40 Χαιρετισμός/Εισαγωγή
κ. Β. Ζήβας

πρόεδρος ΣΕΚΑΦ

17.40-18.00
“Κατανοώντας τον Καταναλωτή σήμερα”

κα Βικτωρία Ράπτη
Insight Manager

GFK Hellas

18.00-18.15
“Η Αγορά του Imaging: 
Τάσεις και Προοπτικές ανάπτυξης”

κ.Ηλίας Κανελλόπουλος
Group Lead CE/Photo

GFK Hellas

18.15-18.40

“An insight into the development and evolution of 
Consumer Devices, Photo-imaging, content sharing & 
photo and photo product production”
-Where we have come from
-Where we are today
-What the future holds and how to maximize this 
opportunity”

“Μία διεισδυτική ματιά στην ανάπτυξη και εξέλιξη 
καταναλωτικών συσκευών ψηφιακής απεικόνισης, 
διαμοιρασμού περιεχομένου και παραγωγής 
φωτογραφικών προϊόντων”
-Αφετηρία
-Που βρισκόμαστε σήμερα
-Τι μας επιφυλάσσει το μέλλον και πως θα 
μεγιστοποιήσουμε τις ευκαιρίες

Mr. Matt MarshallMr. Matt Marshall
Head of Imaging 
& Printing Team

FUTURESOURCE 
CONSULTING U.K.

18.40-19.30
Ερωτήσεις-Απορίες-Απαντήσεις επί των Εισηγήσεων 
των Ομιλητών

Συμμετέχοντες

19.30-20.30 Δεξίωση Συμμετέχοντες
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Την Τετάρτη 13 Μαρτίου ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών Αντιπροσώπων και 

Εμπόρων Φωτογραφικών Ειδών & Συστημάτων Εικόνας (ΣΕΚΑΦ) διοργανώνει Συνέδριο 

με θέμα την κατάσταση της Ελληνικής και Διεθνούς φωτογραφικής αγοράς. Με αυτήν την 

ευκαιρία είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ.Βασίλη Ζήβα.

• Ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από την διοργάνωση του Συνεδρίου της 13 Μαρτίου;

Όπως είναι στους πάντες γνωστό –από πρώτο χέρι!- στην δική μας φωτογραφική αγορά 

έχουν συσσωρευτεί διάφορα προβλήματα πέρα από την οικονομική κρίση. Η αλλαγή της 

τεχνολογίας, της λήψης και χρήσης εικόνων και των μέσων που διατίθενται έχουν επιφέρει 

σημαντικές αλλαγές στις συνήθειες των χρηστών και επομένως και στην αγορά μας.

Σκοπός λοιπόν του ΣΕΚΑΦ είναι να βοηθήσει πρωτίστως τα Μέλη του να καταγράψουν τα 

τεκταινόμενα, να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και να προετοιμασθούν για την αντιμετώπιση 

των αλλαγών που συμβαίνουν. Στο πλαίσιο αυτής της ενημέρωσης οργανώνουμε το 

Ενημερωτικό Συνέδριο της 13ης Μαρτίου.

• Γιατί επιλέξατε το μοντέλο της ‘’κλειστής’’ εκδήλωσης; Είναι θέμα καθαρά τεχνικής φύσεως 

(περιορισμένες θέσεις στην αίθουσα κλπ) ή η απόφαση υπακούει στην αντίληψη που θέλει 

την ηγεσία του Συνδέσμου να φροντίζει πρωτίστως για τα μέλη;

ΑΠ.: Δεν θα έλεγα ότι η εκδήλωση είναι «κλειστή». Ασφαλώς αφορά –και δεν θα μπορούσε 

να γίνει αλλιώς- πρωτίστως τα Μέλη του ΣΕΚΑΦ. Αλλά το κάθε Μέλος μπορεί να φέρει 

απεριόριστο αριθμό στελεχών της επιχείρησής του και βεβαίως προσκαλούνται και «τρίτοι» 

αλλά μόνον ως προσκεκλημένοι των Μελών μας. Αν λάβετε υπόψη σας ότι ο ΣΕΚΑΦ έχει 

50 ενεργά Μέλη μιλάμε για έναν αριθμό 100 περίπου μη Μελών που θα μπορούσαν να το 

παρακολουθήσουν με πρόσκληση –φυσικά- από τα Μέλη του ΣΕΚΑΦ. Μην ξεχνάμε 

επίσης ότι δεν είναι ένα «οργανωμένο» Συνέδριο με κόστος συμμετοχής. Οι δαπάνες του 

Συνεδρίου καλύπτονται από τον ΣΕΚΑΦ αποκλειστικά χωρίς κόστος συμμετοχής για τους 

συμμετέχοντες.

• Ο ΣΕΚΑΦ έχει υπό την αιγίδα του την 

κλαδική έκθεση PHOTOVISION που θα 

πραγματοποιηθεί τρεις εβδομάδες μετά. 

Γιατί δεν αποφασίσθηκε η εκδήλωση 

να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της 

έκθεσης;

Δεν θέλαμε να αποσπάσουμε με κανέναν 

τρόπο την προσοχή των Μελών μας 

και των Στελεχών των Επιχειρήσεών 

τους από την έκθεση. Οι “παράλληλες” 

εκδηλώσεις, αποσπούν την προσοχή και 

την δραστηριότητα των επιχειρήσεων αλλά 

και των επισκεπτών της Έκθεσης. Μια 

και το Συνέδριο αφορά κυρίως τα Μέλη 

του ΣΕΚΑΦ και όχι όλους, αποφασίσαμε 

να γίνει ξεχωριστά για τους λόγους που 

προανέφερα.

• Αυτή η διοργάνωση σηματοδοτεί 

αλλαγή σχεδιασμού στο πλάνο 

εκδηλώσεων που προγραμματίζει ο 

ΣΕΚΑΦ; Θα εγκαταλειφτεί δηλαδή η 

διοργάνωση των Roadshow ανά την 

ελληνική επικράτεια; Υπάρχει κάτι άλλο 

που θα θέλατε να μας ανακοινώσετε;

ΑΠ.: Καμία αλλαγή σχεδιασμού δεν 

σηματοδοτείται. Ο ΣΕΚΑΦ θα κάνει ότι 

μπορεί: και Συνέδρια θα οργανώνει και 

Road Shows θα πραγματοποιεί ανά την 

επικράτεια και διαφημιστικές καμπάνιες 

θα κάνει και θα προσπαθεί –στο μέτρο 

των δυνατοτήτων του- να είναι χρήσιμος 

και να υπηρετεί τους σκοπούς που έχουν 

προσδιορισθεί για τον ΣΕΚΑΦ.

Με την ευκαιρία της επικοινωνίας μας 

αυτής θα ήθελα να ευχαριστήσω τα Μέλη 

του ΣΕΚΑΦ για την εμπιστοσύνη που 

επιδεικνύουν έμπρακτα, την συμμετοχή 

και το ενδιαφέρον τους, τις ιδέες για 

δράσεις ακόμα και τις αντιδράσεις τους!

Ο ΣΕΚΑΦ ευσυνείδητα κάνει και θα κάνει 

ότι μπορεί προκειμένου να υπηρετήσει τα 

Μέλη του όσο καλύτερα μπορεί.

Από όλους ζητάμε μαζική συμμετοχή 

στις δράσεις μας και συμπαράσταση στις 

προσπάθειες που καταβάλλονται από όλα 

τα Μέλη του Δ.Σ.

INFO
•  Συνέδριο ΣΕΚΑΦ: «Οι προοπτικές της

 Φωτογραφικής Αγοράς σε Ευρώπη & Ελλάδα»

• 13 Μαρτίου 2013, ώρα 17:00

• ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ, Λεωφόρος Συγγρού 387

• Μόνο για τα Μέλη και τους καλεσμένους

του ΣΕΚΑΦ

• Εγγραφές: έως 28 Φεβρουαρίου

Τηλ.: 210-9554298 κ. Γιώτα Τρανταφύλλου
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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

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

• 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

• ARXPHOTOLAB 
• Εκτυπώσεις, Άλμπουμ ψηφιακά και αναλογικά, Finishing, ψηφιοποίηση, είδη δώρων
Κορυτσάς 31 Τ.Κ. 54638, Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310-927749, Φαξ. 2310-960322 info@arxphotolab.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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• 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 • ΤΑBLET 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 Fuji.
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

• 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

• FOTOKLIK CAMERA SHOP ( FOTOKLIK.GR )
DYNAPHOS : Studio flash, φωτιστικά LED, αξεσουάρ, PELI Cases: Θήκες & τσάντες, LCDVF: DSLR viewfinder, SWIT: Mπαταρίες-
Monitors, 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

• 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
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• JM SOLUTIONS – ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ ΕΕ
• Permajet foto & fine χαρτιά  • Moorman υλικά βιβλιοδεσίας  • Υλικά εκτύπωσης, αναλώσιμα, τεχνική υποστήριξη – ανταλλακτικά
Τεμπών 36, 16562 Α. Γλυφάδα, Τηλ.: 210 9600702, www.jmsolutions.gr info@jmsolutions.gr

• 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

• ICON NET - ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΕ
Ψηφιακό εργαστήριο, υπηρεσίες επεξεργασία φωτογραφικών και εκτύπωσης σε φωτογραφικό χαρτί και μεγάλη ποικιλία υλικών, 
ψηφιακά album, photobook 
Νιρβάνας & 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

• 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 DURACELL Μπαταρίες
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
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• 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

• 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
Χειροποίητα ψηφιακά άλμπουμ γάμου - βάπτισης
Αν. Ρωμυλίας 11, 544 54, Τούμπα Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 948767, Fax: 2310 948767 email: info@merkouri.gr www.merkouri.gr

• MY ALBUM
• Digital Albums • Matted Albums • κουτιά, τσάντες κτλ.
Αιγαίου 23, 551 34 Καλαμαριά, Τηλ.: 2310 384291, info@myalbums.gr www.myalbums.gr 

• 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

• Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων (ΠΟΦ) -
 Ένωση Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας (ΕΚΦΑ)
Ιπποκράτους 13, 10679 Αθήνα Τηλ.: 210 3647257 – 210 3610345 Fax: 210 3610345
ekfa-pof@otenet.gr 
http://ekfagr.blogspot.gr/
http://panomfot.blogspot.gr/ 

NEA
ΣYMMETOXH
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• 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

• PHOTOLAB | DIGITAL IMAGE SERVICES & QUALITY PRINTING - ΕΥΣΤΡAΤΙΟΣ Ν. ΑΚΤIΔΗΣ
Εκτυπώσεις Lambda C-print, εκτυπώσεις Giclee Fine Art, εκτυπώσεις σε plexiglass,
εκτυπώσεις UV, εκτυπώσεις ink jet μεγάλου format, παρουσίαση σε υλικά επικόλλησης
όπως plexiglass, dibond, forex, simona, αλουμίνιο, kapa και foam. Δημιουργικό τμήμα,
επεξεργασία εικόνας, ψηφιοποίηση, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρησης χρώματος.
Αριστοφάνους 6, 155 61 Χολαργός, T: 210 6535747 F: 210 6547365
Θωμά Παλαιολόγου 35-37, 136 71 Αχαρναί Τ: 213 0408089 F: 213 0462598  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

• RENT PHOTO VIDEO 
Ενοικιάσεις φωτογραφικού εξοπλισμού και βίντεο 
Β. Λάσκου 12 & Αστερόπης, 11633 Αθήνα, 211 7101105, info@rentphotovideo.gr www.rentphotovideo.gr

• SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
SAMSUNG φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις / ήχος / εικόνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, μνήμες 
και αποθηκευτικά μέσα, αξεσουάρ. 
Λ. Κηφισίας 280, 15232 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2130163800 Fax: 2130163801 www.samsung.com/gr

Στιγμιότυπα από την PHOTOVISION 2011

NEA
ΣYMMETOXH
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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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• ΣΕΦΝΗ
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

• 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

������  ��	
��
�
����� ������ ���������� ���������
� ������
��� �!��� "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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ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΧΙΟΣ

�&% (�)# �:&���:(�# ('# �����'# %:! ('� �:%�;�% 

�&7&�, :���B��C 
óôï ðïëõôåëÝò Metropolitan Çotel (5*)

80 �)�F (� <��!��&��, 90 åõñþ (� 7���&�� ìå ðñùéíü!
Ëåùöüñïò Óõããñïý 375, Ôçë.: 210 9471132-4 

ÊÜíåôå Üìåóá êñÜôçóç!
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OΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΟΔΙΚO ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 
ΤΡΟΥΠΑΚΗ 1, 104 45 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ.: 210 8541400, FAX: 210 8541485

www.photovision.gr, e-mail: photovision@photo.gr

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

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

• ΦΩΤΑΚΤΙΣ
Σύλλογος Επαγγελματιών Φωτογράφων Ηλείας  Τηλ. 26210 25880, http://fotaktis.wordpress.com/ 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

• ZEUXIS ART GROUP
• Καλλιτεχνικό group με σκοπό την προώθηση της δημιουργικής φωτογραφίας.
Ομαδική έκθεση μελών του με τίτλο “Portfolio 02”
Επιμέλεια έκθεσης: Νίκος Αποστολόπουλος, (Καθηγητής Εφαρμογών Τμ.Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών ΤΕΙ Αθήνας)                                                                                         
         
     
       ... και έπεται συνέχεια!

NEA
ΣYMMETOXH
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Σας προσκαλούμε να γιορτάσουμε μαζί την δέκατη, επετειακή διοργάνωση της Photovision, της Μεγάλης 

έκθεσης για την εικόνα και τις εφαρμογές της. Δείξτε μας, με τις εικόνες σας, τι σημαίνει για εσάς 

η φωτογραφική τέχνη, και που ξέρετε... μπορεί να είναι μία από αυτές που θα τυπωθούν και θα εκτεθούν 

στη PΗOTOVISION! Εικονοποιήστε την αγάπη σας για την φωτογραφία και ανεβάστε έως τρεις εικόνες, 

στη σελίδα της Photovision στο FB: www.facebook.com/photovision.gr. Eπιλεγμένες φωτογραφίες θα 

τυπωθούν και θα εκτεθούν, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, που θα αποτελεί και το meeting point των 

συντελεστών του περιοδικού με όλους τους αναγνώστες, φίλους και μέλη του group του ΦΩΤΟγράφου. 

Σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας και την υποστήριξη σας όλα αυτά τα χρόνια.

Η συμμετοχή σας είναι πάντα ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του ΦΩΤΟγράφου.

photography

News
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PHOTOVISION 2013
� ����� ����� �������
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. 

News

��,�(�# ���(&�C�'#
>. & 1. >	��	����
• Μέσα σε μια αγορά photofinishing που τα χαρακτηριστικά της έχουν αλλάξει 

πολύ, ποιοι τομείς επιβιώνουν και παρουσιάζουν ενδιαφέρον;

Οι εκτυπωτές Dye sublimation έχουν πλέον καθιερωθεί  στην αγορά του 

photofinishing. Είναι αξιόπιστοι και με πολύ λιγότερα προβλήματα από τα χημικά 

minilab. Η αγορά στο photofinishing έχει περιοριστεί σε μεγάλο ποσοστό στην 

εκτύπωση φωτογραφιών διαβατηρίου και πιστοποιητικών, ενώ οι εκτυπώσεις 

φωτογραφιών από κάμερες ή κινητά τηλέφωνα έχουν περιοριστεί πολύ.

Σήμερα με ελάχιστο κόστος επένδυσης ένα φωτογραφικό κατάστημα μπορεί να 

εγκαταστήσει ένα θερμικό εκτυπωτή Mitsubishi  CP D70dw ή CP D707dw σε 

πολύ χαμηλές τιμές, που η παραγωγή τους απο 400 εκτυπώσεις 10Χ15 έως 800 

εκτυπώσεις την ώρα και η ποιότητα δεν έχουν να ζηλέψει τίποτα από ένα minilab.

• Τι προτείνει αυτό τον καιρό η Mitsubishi σε λύσεις φωτογραφιών ταυτότητας/

διαβατηρίου;

Το Easy Photo και το Click Lite είναι δύο συστήματα που διαθέτουν εξειδικευμένο 

software που ανταποκρίνεται σε όλες αυτές τις απαιτήσεις. Το εξειδικευμένο 

πρόγραμμα έχει ενσωματώσει τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς 

περί βιομετρικών προτύπων (αναφορικά με την τοποθέτηση του εικονιζόμενου 

προσώπου, τα σχετικά μεγέθη, την κατεύθυνση, το βλέμμα, τα μάτια, την έκφραση, 

το καδράρισμα, το κεντράρισμα κλπ.) στις φωτογραφίες διαβατηρίων και ταυτοτήτων. 

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνει το σύγχρονο φωτογράφο με ειδικά templates, ειδική 

βιομετρική μάσκα και αυτόματο εντοπισμό τυχόν προβλημάτων που ενδέχεται να 

αποτελέσουν λόγο απόρριψης από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες. Από το ίδιο software 

προβλέπεται η εκτύπωση διαφορετικών 

μεγεθών φωτογραφιών ταυτότητας και 

διαβατηρίου στο ίδιο χαρτί, πλήκτρο 

άμεσης εκτύπωσης, άμεση πρόσβαση στα 

εργαλεία διόρθωσης κλπ. 

• Τα drylab συγκεντρώνουν την 

προτίμηση των επαγγελματιών.  Ποιά είναι 

η εμπειρία σας από τότε που λανσαρίστηκε 

πριν δύο τρία χρόνια το Mitsubishi MPU?

Το  MPU προτείνεται σε εργασιακές 

εγκαταστάσεις που χρειάζονται 

οργανωμένη και ελεγχόμενη ροή 

παραγωγής. Ο «πύργος» MPU 

έχει δυνατότητα παραγωγής 800 

εκτυπώσεις, διαστάσεων 10x15 την ώρα, 

καταφέρνοντας ισάξιες επιδόσεις με minilab 

και χάρις τον εξαιρετικό του σχεδιασμό 

καταλαμβάνει εμβαδόν μόλις 0,30m2. Έτσι 

ταιριάζει ακόμη και σε μικρές διαθέσιμες 

επιφάνειες εκεί που δεν θα χωρούσε ακόμη 

και το μικρότερο συμβατικό ή ψηφιακό 

minilab.

• Ποιά είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 

των θερμικών Printer της Mitsubishi;  

Είναι ανταγωνιστικά σε κόστος 

αναλώσιμων/συνολικής χρήσης;

Η Mitsubishi ως ένας εκ των κορυφαίων 

κατασκευαστών εκτυπωτών, πλεονεκτεί 

τόσο σε τεχνολογία όσο και σε ποιότητα. 

Παράδειγμα ο εκτυπωτής CP D707dw, 

είναι ο μοναδικός εκτυπωτής στην αγορά 

με παραγωγή 800 εκτυπώσεις 10χ15 

την ώρα, στην πιο ανταγωνιστική τιμή 

της αγοράς.Στους δύσκολους καιρούς 

που διανύουμε, οι κινήσεις από πλευράς 

φωτογραφικών καταστημάτων οφείλουν 

να γίνονται με περίσκεψη. Ο υποψήφιος 

πελάτης εφόσον κατανοήσει την αξιοπιστία 

των λύσεων, την παροχή εγγυήσεων και 

τεχνολογικής υποστήριξης και το χαμηλό 

κόστος επένδυσης και αναλώσιμων που 

προσφέρει η Mitsubishi  μπορεί να είναι 

σίγουρος για τη βιωσιμότητα της επιλογής 

του.

������ E����	��� �	
������

Y�
 �� �	�	�� �
� �.�.�.�.�.

Weekly teuxos185.indd   20 23/2/2013   5:04:01 ��



������ 185 •  �����	
 25 ���	OYA	�� 2013 ����
 21

ON L INE �����	��� � 
 �O IMAGING -  E���	� �

�%��' R��7F��) 
!
� )���&���
• Τι νέες προτάσεις σε άλμπουμ θα δούμε από την εταιρία σας στη Photovision;

Η εταιρία μας όντας πιστή στην κατηγορία των αναλογικών άλμπουμ τόσα χρόνια, στη 

Photovision 2013 θα προβάλει προτάσεις αναλογικών άλμπουμ για τον επαγγελματία 

φωτογράφο που θα ανταποκρίνονται στα δεδομένα της εποχής μας, δηλαδή 

προϊόντα value for money. Την περίοδο που διανύουμε τόσο ο ίδιος ο επαγγελματίας 

φωτογράφος όσο και ο τελικός καταναλωτής έχει υψηλές απαιτήσεις όσον αφορά την 

ποιότητα των προϊόντων που θα αγοράσει αλλά ταυτόχρονα θέλει αυτή να συμβαδίζει 

και με τιμή που να συμφωνεί με τα σημερινά οικονομικά δεδομένα. Κατανοώντας αυτή 

την ανάγκη, αφενός του επαγγελματία φωτογράφου να διαφοροποιήσει τη δουλειά 

διατηρώντας όμως χαμηλό κοστολόγιο και αφετέρου του πελάτη που θέλει ποιοτική 

και ταυτόχρονα όμορφη παρουσίαση των σημαντικών στιγμών της ζωής του όπως είναι 

ο γάμος του ή η βάπτιση του παιδιού του σε χαμηλό σχετικά κόστος, θα δείξουμε στην 

φετινή έκθεση προτάσεις που να εξυπηρετούν αυτές ακριβώς τις ανάγκες.

Για άλλη μία χρονιά, επιμένουμε στην κατηγορία του αναλογικού άλμπουμ καθώς 

αυτό θεωρούμε ότι μπορεί να προβάλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη δουλειά του 

επαγγελματία φωτογράφου, στηρίζοντας την εκτύπωση φωτογραφιών που επίσης είναι 

προς όφελος των φωτογράφων και αποφεύγοντας τις παρεμφερείς παρουσιάσεις που 

προκύπτουν μέσα από τα ψηφιακά άλμπουμ και που δεν αφήνουν πάντα τα περιθώρια 

να ξεχωρίσει ο σωστός, & συνεπής επαγγελματίας από τον «ευκαιριακό» φωτογράφο ο 

οποίος ανάγει έτσι την τέχνη της φωτογραφίας σε εμπορικό προϊόν τιμής.

Είμαστε όμως και στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι η επιμονή μας να στηρίζουμε την 

κατηγορία των αναλογικών άλμπουμ έχει πλέον αρχίσει και ανταμείβεται αφού όλο και 

περισσότεροι φωτογράφοι πλέον επιλέγουν τα αναλογικά άλμπουμ για την προβολή 

της δουλειάς τους στην προσπάθεια τους να την αναδείξουν διαφοροποιώντας την από 

την υπόλοιπη αγορά.
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www.photovision.gr
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• Επίσης τι νέα σχέδια και προτάσεις έχετε στην προϊοντική κατηγορία των 

συμβατικών κορνιζών;

Η κατηγορία της κορνίζας είναι από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες προϊοντικές 

κατηγορίες της εταιρίας μας. Ο λόγος είναι ότι αποτελεί αφενός διαχρονική 

διακοσμητική πρόταση και αφετέρου οικονομική επιλογή για τον καταναλωτή 

στην ανανέωση του χώρου του αφού πιο ριζικές λύσεις όπως ενδεχομένως η 

ανακαίνιση δεν  είναι πια τόσο εφικτές όσο ήταν τα προηγούμενα χρόνια.

 Η νέα πρόταση που ετοιμάζουμε να παρουσιάσουμε στην Photovision 2013 

είναι κορνίζες από ένα νέο υλικό που προσομοιώνει το ξύλο αλλά έχει 

πολύ χαμηλότερο κόστος. Με τον τρόπο αυτό θα μπορεί ο καταναλωτής να 

απολαμβάνει ένα προϊόν εφάμιλλο του ξύλου από αισθητικής άποψης αλλά 

σε πολύ πιο προσιτή τιμή.

Επιπλέον θα παρουσιάσουμε νέα σχέδια και στις υπόλοιπες κατηγορίες 

κορνιζών όπως είναι οι γυάλινες κορνίζες, ενώ θα λανσάρουμε εκ νέου τον 

κλασικό κωδικό πλαστικής κορνίζας με εντελώς ανανεωμένη εμφάνιση.

• Υπάρχει διαφοροποίηση στην καταναλωτική συμπεριφορά των ηλικιών ως 

προς την προτίμησή τους για παραδοσιακές κορνίζες και άλμπουμ;

Όσον αφορά τα άλμπουμ (και με τον όρο άλμπουμ αναφερόμαστε στα 

άλμπουμ γάμων και βαπτίσεων) δεν μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε 

τον καταναλωτή ηλικιακά αφού η επιλογή γίνεται κατά κύριο λόγο από τα 

ζευγάρια που παντρεύονται (ηλικίες 27-40) και βαφτίζουν (ηλικίες 30-40) και 

στα οποία δεν υπάρχει ηλικιακά τόσο μεγάλη απόσταση που να μας επιτρέπει 

να μιλάμε για διαφορετική καταναλωτική συμπεριφορά βάσει ηλικίας. 

Αυτό που διαφοροποιεί εν τέλει την καταναλωτική συμπεριφορά είναι τα 

διαφορετικά ερεθίσματα και η προσωπική αισθητική  του καθενός. Άλλα 

ζευγάρια θέλουν να ακολουθούν τα trend της εποχής ενώ άλλα μπορεί να τα 

έλκει η γοητεία του παλιού ή του ρετρό .

Η κατηγορία των κορνιζών από την άλλη είναι μια τελείως διαφορετική 

περίπτωση. Ενώ στα επαγγελματικά άλμπουμ έχουμε ως συνέπεια της 

συρρίκνωσης του ερασιτεχνικού/εμπορικού άλμπουμ αυτή που μόλις 

αναφέραμε,  στην κατηγορία της κορνίζας υπάρχουν διαφορετικά ηλικιακά 

group με διαφορετικές ανάγκες, εμπειρίες και κατά συνέπεια διαφορετική 

καταναλωτική συμπεριφορά. Η διαφορετική συμπεριφορά αυτή δεν φαίνεται 

από την προτίμηση τους στην ψηφιακή ή την “παραδοσιακή” κορνίζα αλλά 

περισσότερο από την επιλογή των σχεδίων. Άλλωστε η κατηγορία της 

ψηφιακής κορνίζα ουδέποτε επηρέασε την κλασική κορνίζα απλά αποτέλεσε 

ένα τεχνολογικό gadget. Ο λόγος είναι ότι η μεν ψηφιακή κορνίζα είναι ένα 

τεχνολογικό gadget αλλά η “παραδοσιακή” κορνίζα αποτελεί μια διαχρονική 

διακοσμητική επιλογή οπότε και η δρόμοι των δύο κατηγοριών ουδέποτε 

διασταυρώθηκαν.
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

Photoshop
E I� ��� �����	�
���� �	���

Δείτε εδώ ένα παράδειγμα 
επεξεργασίας και βρείτε 

περισσότερα... στο τεύχος!

Μάθημα 4ο: Selective color

http://www.youtube.com/watch?v=RUyuaycZxmc
http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=150
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�%���% vs. Google
C�#�������� ���� ��	��	;

Σφοδρός πόλεμος είχε ξεσπάσει πέρυσι ανάμεσα 

στους Γάλλους εκδότες και την Google σχετικά με 

την φορολογία που ήθελαν να της επιβληθεί από το 

κράτος ώστε να εξαναγκαστεί να μοιραστεί τα τεράστια 

κέρδη που προκύπτουν από τα κλικ των χρηστών στο 

δικό τους περιεχόμενο. Οι γάλλοι εκδότες μάλιστα 

είχαν πάρει με το μέρος τους τον Γάλλο πρόεδρο Ολάντ 

αλλά και εκδότες και συνδέσμους εκδοτών από την 

Αγγλία, τη Γερμανία, την Ιταλία κτλ. Η Γερμανία έχει 

ήδη υιοθετήσει νομοσχέδιο που επιβάλλει στις μηχανές 

αναζήτησης να καταβάλουν δικαιώματα στους εκδότες. 

Πρόσφατα όμως, γάλλοι εκδότες και Google ήρθαν σε 

συμφωνία που οι ίδιοι χαρακτήρισαν πρωτοποριακή 

ενώ οι συνάδελφοι εκδότες τους από όλη την Ευρώπη 

έσπευσαν να σχολιάσουν ότι η Γαλλία πούλησε πολύ 

φτηνά το τομάρι της. Με βάση τη συμφωνία, η Google 

θα δημιουργήσει κεφάλαιο 60 εκ. ευρώ μέσα σε τρία 

χρόνια για να βοηθήσει τους εκδότες να ενισχύσουν τις 

digital δραστηριότητες τους. Οι δύο πλευρές θα έρθουν 

ακόμα πιο κοντά, καθώς οι εκδότες θα χρησιμοποιούν 

τα online εργαλεία της Google για να μπορέσουν να 

δημιουργήσουν πηγές εσόδων online με σκοπό να 

αντισταθμίσουν τις απώλειες από τα έντυπα. 

Οι πρώτες αντιδράσεις ήρθαν από γαλλικά γκρουπ 

εκδοτών με online παρουσία καθώς και άλλα 

ενημερωτικά sites. Αυτοί ισχυρίζονται ότι η Google 

αλλά και οι άλλες μηχανές αναζήτησης θα πρέπει να 

αρχίσουν να πληρώνουν για να χρησιμοποιούν τα links 

που οδηγούν στο περιεχόμενο. 

Δριμύτατη κριτική ασκεί και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 

Εκδοτών που εδρεύει στις Βρυξέλλες και προσπαθεί 

εδώ και πολύ καιρό να αλλάξει την κατάσταση μεταξύ 

εκδοτών και Google, καθώς αυτή η συμφωνία δεν 

εξασφαλίζει οικονομικά τον online τύπο ούτε βοηθάει 

προς την κατεύθυνση της ποιοτικής βελτίωσης του 

περιεχομένου στο internet. 

Για τα επόμενα τρία χρόνια, οι γάλλοι εκδότες θα 

καταθέτουν τις ιδέες τους στους διαχειριστές του 

κεφαλαίου και κάποιες από αυτές θα υλοποιούνται με 

τη βοήθεια των τεχνικών της Google, χρησιμοποιώντας 

εργαλεία όπως το AdSense ή το AdExchange, τα οποία 

έτσι κι αλλιώς ήταν δωρεάν. 

Ενδιαφέρον έχει και μια πληροφορία που δημοσιεύτηκε 

σχετικά με το θέμα είναι ότι τα διαφημιστικά έσοδα 

από 160 ειδησεογραφικά μέσα που συνασπίστηκαν 

εναντίον της Google ήταν 70 εκ. ευρώ και τα συνολικά 

ετήσια έσοδα της Google στη Γαλλία ήταν περίπου 

1.5 δις ευρώ. Παρόλα αυτά οι Γάλλοι εκδότες 

παραδέχτηκαν ότι συμβιβάστηκαν αλλά θεώρησαν ότι 

είναι καλύτερα να κλείσουν νωρίς την υπόθεση από το 

να την τραβήξουν σε μάκρος με αμφίβολη έκβαση και 

πρακτικό αποτέλεσμα.

Instagram 
�� ����
	�� ��	���� �� 	�	#��� 

Παρότι το Instragram παραμένει πιστό στη δέσμευση του και δεν 

έχει ενσωματώσει διαφημίσεις στην εφαρμογή του, φαίνεται πως 

οι σημαντικότερες εταιρείες το χρησιμοποιούν ως σημαντικό όπλο 

στην διαφημιστική στρατηγική τους. Έπειτα από έρευνα της Simply 

Measured γνωστοποιήθηκε ότι οι περισσότερες από τις 100 κορυφαίες 

εταιρίες χρησιμοποιούν την εφαρμογή για να προσεγγίσουν πελάτες, 

δικαιολογώντας έτσι την κατά 9% αύξηση της διαφημιστικής επιρροής 

του Instagram, που έφτασε το 59% συνολικά από τον περασμένο 

Νοέμβρη. Η στρατηγική των εταιριών λειτουργεί ποστάροντας 

συστηματικά στο Instagram, κρατώντας σε εγρήγορση τα μέλη τους 

και φυσικά αποκτώντας νέα. Μόνο το τελευταίο τρίμηνο τα μέλη των 

εταιριών αυξήθηκαν κατά 1,6 εκατομμύρια. Εξίσου σημαντικό εύρημα 

της έρευνας η κατά 17% πτώση της κοινοποίησης στο Twitter μέσω 

Instagram και η 30% άνοδος στο Facebook, μετά την αλλαγή του 

τρόπου απεικόνισης των φωτογραφιών που επέβαλε το Instagram.  

Ρ. ΤΡΙΒΙΖΑΚΗ
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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. 

X%�%�C

3 ανέκδοτα

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�7!('#: Τάκης Τζίμας, �&�)�)�(,# �W�(%*'#: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�;&�)�(C�(&#: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��;�&�, ):��(,�&*': ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

�&%B'<���&#: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

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.
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Όταν βγήκε η D800E η «ειδική» έκδοση της full frame D800 χωρίς το κατωδιαβατό 

φίλτρο που ουσιαστικά αποκόπτει ένα συγκεκριμένο μέρος του φάσματος 

(Infrared) με δεδομένο πάντα ότι οι οπτικοί αισθητήρες κατ’ αρχήν είναι σε θέση να 

καταγράψουν πολύ περισσότερο μέρος του φάσματος πέραν του ορατού. Το φίλτρο 

αυτό (ουσιαστικά ένα γυάλινο κάλυμμα ακριβώς στο μέγεθος του αισθητήρα 

κατασκευασμένο από γυαλί και με πρόσμειξη lithium novate) αναλαμβάνει 

εκτός από την αποκοπή (φιλτράρισμα) μέρους του φάσματος να κάνει και 

ορισμένη διάχυση με σκοπό να αποφεύγονται τα φαινόμενα moiré. Η πολύ καλή 

συμπεριφορά της D800E ώθησε τη Nikon να σκεφθεί μια παρόμοια σχεδίαση και 

για το φορμά APS-C. Όμως η D7100 δεν είναι μόνον μια D7000 χωρίς Low Pass 

φίλτρο. Επίσης να διευκρινίσουμε ότι σε κάθε περίπτωση ο οπτικός αισθητήρας 

καλύπτεται/προστατεύεται από φίλτρο/κάλυμμα που φαίνεται ταυτόσημο αλλά δεν 

έχει τις ίδιες οπτικές ιδιότητες.

Εξωτερικά η D7100 μοιάζει σχεδόν ίδια αλλά έχει ελάχιστα μικρότερες διαστάσεις 

και βάρος. Ο αισθητήρας έχει ίδια ανάλυση 24,1Megapixel όπως και η D5200 

χωρίς όμως να διευκρινίζεται αν συμπίπτει απόλυτα. Επίσης φοράει νέας γενιάς 

επεξεργαστή Expeed 3 που είχε λανσαριστεί μαζί με τη D4 πέρυσι. Το autofocus  

βασισμένο στο chip MultiCAM 3500DX 51 σημείων. Στον τομέα της ποιότητας 

κατασκευής το μεγάλο βήμα έχει γίνει στην παράμετρο της αδιαβροχοποίησης 

σε βαθμό μάλιστα που οι μηχανικοί της Nikon να μιλούν για άνετη χρήση ακόμη 

και κάτω από συνθήκες αρκετής βροχόπτωσης. Τσιμούχες υπάρχουν παντού, 

αντιστοιχώντας σε όλα τα χειριστήρια και τις “ραφές” του σώματος που είναι εν 

μέρει από μαγνήσιο και εν μέρει πολυκαρμπονάτ. Οι γραμμές είναι κάπως πιο 

καμπύλες από την D7000 ενώ μικρές αλλαγές έχει δεχθεί και το σχήμα της λαβής 

(grip) Oι πιο πολλές αλλαγές εντοπίζονται στην πίσω πλευρά με το πρόσθετο 

πλήκτρο ί να κυριαρχεί στην βάση αριστερά από την οθόνη ενώ τα πλήκτρα 

Quality/Zoom in και ISO/Zoom out έχουν κάνει αμοιβαία εναλλαγή. Αλλαγμένη 

είναι και η θέση  του μικροφώνου. Ορατή είναι η διαφορά στην οθόνη που τώρα 

πλέον είναι 3,2in. με ανάλυση 1129Κ pixel.

Nikon D7100
���� ���	
� ��� ����� APS-C ��� Nikon �� 24Megapixel ���� ����� 
����� Low Pass

ΛΟΙΠΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
• Κάλυψη οπτικού (πενταπρισματικού) 

σκοπεύτρου 100% 

• Προβολή στοιχείων στο οπτικό σκόπευτρο με 

υπέρθεση OLED οθόνης

• Burst mode 6fps (ταχύτερη από την D7000)

• Φωτομέτρηση 3D Color Matrix Metering II 

2,016 pixel RGB

• Crop mode 1,3x με μικρότερη ανάλυση 

(15,4Μegapixel) για ακόμη καλύτερη ταχύτητα

• Υστέρηση κλείστρου μόλις 0.052sec.

• Διπλή θυρίδα καρτών SDHC/SDXC

Mείνετε μαζί μας ως το επόμενο Weekly για 

αποκλειστικό hands on
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�
��� �� Varta (
-
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HP Officejet Pro X Series
� ����#���� �� �� %�	%�� Guinness

Μέσα στην άνοιξη θα είναι διαθέσιμοι οι HP Officejet Pro 251 dw και HP 

Officejet Pro 276 dw, οι οποίοι προσφέρουν 50% χαμηλότερο κόστος σε 

σύγκριση με αντίστοιχο έγχρωμο εκτυπωτή laser και μπορούν να συνδεθούν 

με υπάρχουσες υποδομές ΙΤ. Στα μέσα Φεβρουαρίου ανακοινώθηκε το 

παγκόσμιο λανσάρισμα του HP Officejet Pro X Series, ο οποίος κέρδισε 

βραβείο Guinness για την ταχύτητά του, αφού τυπώνει 70 σελίδες το λεπτό. 

Ο καινούριος εκτυπωτής θα είναι διαθέσιμος σε Ελλάδα και Κύπρο στα τέλη 

του 2013 και υπόσχεται αύξηση της παραγωγικότητας, μείωση του κόστους 

και προώθηση της αξίας του inkjet στο χώρο εργασίας.

Photoshop
� #�&�� ������ ��� 
$����� 1����	� 
(#�������&�

Το Μουσείο Ιστορίας 

Υπολογιστών, που εδρεύει στην 

Καλιφόρνια, διαθέτει πλέον για 

το κοινό τον πρωτογενή κώδικα 

του Photoshop της Adobe. Η 

πρώτη έκδοση του λογισμικού 

είναι διαθέσιμη για μη-εμπορική 

χρήση με την άδεια της Adobe 

και αποτελείται από περίπου 

128.000 γραμμές κώδικα. Ο 

χρήστης μπορεί να κατεβάσει το 

πρόγραμμα,  αφού αποδεχθεί 

τους όρους της άδειας χρήσης 

πριν τη λήψη http://www.

computerhistory.org/adobe-

ps-source/license/  Το Μουσείο 

παράλληλα παρέχει links με το 

εγχειρίδιο αλλά και το αυθεντικό 

Tutorial για το Photoshop, 

έκδοσης 1990.

Photo Pro 5.5 
%:! ('� Sigma
>�	������ ��	 Mac �	� Windows 
Κυκλοφόρησε από την Sigma η νέα έκδοση του 

λογισμικού επεξεργασίας RAW, Photo Pro 5.5. Η νέα 

αυτή έκδοση είναι διαθέσιμη με αναβαθμίσεις και 

ενημερώσεις για Mac και Windows, και εξοπλισμένη 

με τη νέα μονοχρωματική λειτουργία (Monochrome 

Mode) για τις μηχανές με αισθητήρα 5x3MP Foveon 

(π.χ. SD1, SD1 Merrill, DP1 Merrill, DP2 Merrill και 

DP3 Merrill), η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 

εργαλεία για τον κόκκο, προσφέροντας τη υφή 

του φιλμ, και τα χρωματικά κανάλια για καλύτερο 

τονικό διαχωρισμό και αντίθεση. Με τη λειτουργία 

Monochrome αναδεικνύονται οι πραγματικές 

δυνατότητες της ασπρόμαυρης εικόνας, με πολλές 

λεπτομέρειες, οξύτητα, αντίθεση και τονικότητα.
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Ο Pete με τον Max, από την WobbleWorks, ήταν οι δημιουργοί του 3Doodler. 

Ένα στυλό, που σχεδιάζει σε επιφάνειες ή στον αέρα. Παράγει ζεστό πλαστικό, 

το οποίο άμεσα κρυώνει και σταθεροποιείται σε μια γερή κατασκευή. Με αυτό 

το στυλό μπορεί κάποιος εύκολα να κάνει τρισδιάστατα τα σχέδιά του και 

να δημιουργήσει ακόμα και κοσμήματα, στολίδια, διακοσμητικά και, γενικά, 

οποιαδήποτε κατασκευή εμπνευστεί. Από την πρώτη μέρα της κοινοποίησής 

του στο Kickstarter έφτασε το ποσό των 200.000 δολ. ενώ πρωταρχικός στόχος 

ήταν τα 30.000 δολ. Οι πρώτοι αγοραστές το απέκτησαν αντί 50 δολ., ενώ το 

πακέτο των 75 δολ. περιέχει και δύο σακούλες με διάφορα χρώματα πλαστικού. 

Μέχρι και την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου είχε φτάσει το ποσό $1,515,950 και 

τους 17,094 υποστηρικτές. http://www.kickstarter.com/projects/1351910088/

3doodler-the-worlds-first-3d-printing-pen

Sony
+��� 
	�� A-mount

Τρεις νέους φακούς A-mount παρουσίασε η Sony μαζί με αξεσουάρ για 

την A-mount και E-mount γκάμα. Ο φακός 70-400mm f/4-5.6 G SSM II 

και ο φακός Carl Zeiss Planar T* 50mm F1.4 ZA SSM είναι full frame και 

συμπληρώνουν τις δυνατότητες της full-frame α99 SLT. Ο φακός DT 18-

55mm f/3.5-5.6 SAM II είναι ένας ελαφρύς, compact φακός με ζουμ 3x για 

τις φωτογραφικές μηχανές A-mount με αισθητήρες APS-C. Ο τηλεφακός 

70-400mm f/4-5.6 G SSM II χάρη στο νέο κύκλωμα μονάδας οδήγησης LSI, 

η ταχύτητα της αυτόματης εστίασης του SSM (Super Sonic Wave Motor) 

είναι περίπου τέσσερις φορές μεγαλύτερη από πριν.Ο νέος φακός Planar T* 

50mm f/1.4 ZA SSM προστίθεται στη σειρά των ήδη υπαρχόντων φακών 

A-mount της Carl Zeiss, Distagon 24mm, Planar 85mm και Sonnar 135mm. 

Με σταθερό εστιακό μήκος 50mm και ιδιαίτερα φωτεινό διάφραγμα 

f/1.4 προορίζεται για πορτρέτα με υψηλή ποιότητα και λήψεις με χαμηλό 

φωτισμό. Ο φακός DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM II με σχεδιασμό δεύτερης 

γενιάς, διαδέχεται το δημοφιλή φακό DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM, ο οποίος 

κυκλοφόρησε το 2011. Ο ελαφρύς, compact 

φακός με ζουμ 3x καλύπτει χρήσιμο εύρος 

εστιακού μήκους, από ευρυγώνιο 18mm μέχρι 

standard 55mm. Μαζί παρουσιάστηκε το φλας 

HVL-F20M, που προορίζεται για φωτογραφικές 

μηχανές με τεχνολογία Multi Interface Shoe 

και είναι ιδανικό για να φωτίζει πορτρέτα, 

εσωτερικούς χώρους και σκηνές με χαμηλό 

φωτισμό και το ενσύρματο τηλεχειριστήριο 

RM-VPR1 με εύχρηστα κουμπιά ελέγχου για 

το ζουμ και την έναρξη/διακοπή λήψης βίντεο. 

Είναι συμβατό με τη σειρά των μοντέλων ‘α’ 

A-mount και E-mount, Cyber-shot και τις 

βιντεοκάμερες Handycam, που διαθέτουν την 

διασύνδεση Multi Terminal. 
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ÄéáóôÜóåéò 20x22.5 / ������� 256 ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm / Óåëßäåò 130

Super προσφορά! 
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Samsung
WiFi ������ ��� Galaxy Camera

Η Samsung, όπως όλοι περιμέναμε, ανακοίνωσε την κυκλοφορία μιας παραλλαγής WiFi 

only της Galaxy Camera. Η νέα προσθήκη στην οικογένεια των Galaxy διαθέτει όλα τα 

σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του αρχικού μοντέλου της Galaxy Camera με την διαφορά 

ότι έχει ενσωματωμένο WiFi. Η μηχανή έχει αισθητήρα BSI CMOS στα 16MP, zoom 

φακό 16x, οθόνη 4.8 ιντσών και τρέχει Android Jellly Bean 4.1. Η έκδοση παραλείπει το 

3G/4G ρίχνοντας έτσι σημαντικά το κόστος, αλλά ο χρήστης θα μπορεί όταν το επιθυμεί 

να συνδέεται με WiFi δίκτυα και να μοιράζεται τις φωτογραφίες ή να απολαμβάνει τις 

δυνατότητες που του παρέχει το Android λογισμικό. 

	��!� :%���C<%(�#
320gigapixel!

Η μεγαλύτερη πανοραμική φωτογραφία 

με μέγεθος 320 Gigapixel καταγράφηκε 

από τον πύργο της BT που βρίσκεται στο 

Λονδίνο. Η φωτογραφία δημιουργήθηκε 

από τους ειδικούς του 360 Cities, Jeffrey 

Martin, Tom Mills και Holger Schulze 

και υλοποιήθηκε από 48.640 ξεχωριστά 

καρέ. Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε 

αποτελείτο από τέσσερις Canon EOS 7D με 

φακούς EF 400mm f/2,8L IS II USM και τους 

τηλεμετατροπείς Extender EF 2x III, ενώ 

στηρίχθηκαν στις ρομποτικές κεφαλές 

για πανόραμα Rodeon VR Head ST. 

Σε πραγματικό μέγεθος η φωτογραφία 

καλύπτει επιφάνεια 98x24 μέτρα 

και χρειάστηκαν τρεις ημέρες για να 

πραγματοποιηθούν οι λήψεις και τρεις μήνες 

για την επεξεργασία της τελικής εικόνας την 

οποία μπορείτε να απολαύσετε στο 

http://btlondon2012.co.uk/pano.html 

Google Drive
-���#����#��� �	� video 
streaming 

Αν έχετε βαρεθεί να σας ανοίγουν 

δεκάδες καρτέλες φορά που θέλετε να 

δείτε φωτογραφίες στο Google Drive, 

η Google δίνει μία λύση εμπνευσμένη 

από το δημοφιλές Dropbox. Πλέ-

ον οι χρήστες του Google Drive θα 

μπορούν να πλοηγηθούν σε ορισμένα 

αρχεία όπως αρχεία εικόνας, PDFs, 

βίντεο και αρχεία Microsoft Word, 

μέσα από οθόνη προεπισκόπησης. 

Οι υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων 

είναι: .JPEG, .PNG, .GIF, .TIFF, .BMP και 

.RAW φορμά για εικόνα και .WebM, 

.MPEG4, .3GPP, .MOV, .AVI, .MPEGPS, 

.WMV, .FLV και .οgg για βίντεο. 
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Sony 
+��� a58 & NEX-3N

Η νέα α58 αντικαθιστά την βασική α37 αλλά και την A57 

στη γκάμα Sony. Διαθέτει επανασχεδιασμένο αισθητήρα 

Exmor APS-C HD CMOS με ανάλυση 20,1 megapixel, 

επεξεργαστή BIONZ, δυνατότητες λήψης βίντεο full HD 

και εύρος ευαισθησίας ISO 100 με 16000. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η λειτουργία Tele-zoom Continuous Advance 

Priority AE με μεγάλη ταχύτητα ριπής καθαρών εικόνων, 

στα 8 κάδρα το δευτερόλεπτο ενώ το σύστημα 15 

σημείων AF ενσωματώνει  πλέον, τη λειτουργία Lock-on 

Autofocus, η οποία παρέχει ταχύτερη και ακριβέστερη 

παρακολούθηση του αντικειμένου. Τέλος η τεχνολογία 

Auto Portrait Framing, που υπήρχε και σε προηγούμενα 

μοντέλα, έχει πλέον εξελιχθεί στη Auto Object Framing όπου η μηχανή ορίζει τι είναι η 

σκηνή – ένας άνθρωπος, δυο, ακόμα και κινούμενα αντικείμενα ή πολύ έντονα κοντινά 

πλάνα – παρακολουθεί, καδράρει και κροπάρει τη λήψη για να δημιουργήσει ισχυρές και 

επαγγελματικά καδραρισμένες συνθέσεις. Χάρη στην τεχνολογία Pixel Super Resolution 

Technology, οι κροπαρισμένες εικόνες διατηρούν την ίδια ανάλυση με την αρχική έκθεση. 

Η 3Ν που συμπληρώνει την οικογένεια των CSC NEX, έχει οθόνη 3” που περιστρέφεται 

κατά 180, αισθητήρα APS-C 16 megapixel και θα συνοδεύεται από νέο στανταρ φακό 16-

50mm, f/3.5-5.6 power zoom. Το σώμα είναι μικρότερο από F3, δίνοντας της τον τίτλο της 

μικρότερης mirroless μηχανής με APS-C αισθητήρα. 

Nikon 
�����
��� � �����'�� ��� S3300

Η Nikon S3300 υπήρξε ένα από τα bestsellers της εταιρίας. Αυτή την 

εβδομάδα κυκλοφόρησε το διάδοχο μοντέλο S3500. Η S3500 διαθέτει 

20 megapixel, ευρυγώνιο zoom 7x NIKKOR, οθόνη LCD 6,7 cm (2,7 in.), 

απόσβεση κραδασμών με μετατόπιση φακού, δυνατότητα εγγραφής 

video 720p και εφέ φίλτρου ενσωματωμένα στη μηχανή. Έχει πολύ μικρό 

και λεπτό σώμα πλάτους 20mm, 18 λειτουργίες σκηνής και σύστημα 

έξυπνου πορτραίτου που παρέχει μια μεγάλη ποικιλία τεχνολογιών 

αυτόματης ανίχνευσης που εξασφαλίζουν πορτραίτα χωρίς ατέλειες. Η 

COOLPIX S3500 διατίθεται σε οχτώ χρώματα: πορφυρό, ασημί, μαύρο, 

κόκκινο, πορτοκαλί, ροζ, ροζ με καλλιτεχνικό σχέδιο και μπλε με 

καλλιτεχνικό σχέδιο.

Epson
+��� ����#���� LED
Με δύο νέους μονόχρωμους multifunction εκτυπωτές 

LED, η Epson προσφέρει χαμηλό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) 

και υψηλές ταχύτητες στις εκτυπώσεις διπλής όψης. Οι 

WorkForce AL-MX200DNF και WorkForce AL-MX200DWF 

έρχονται με δυνατότητες εκτύπωσης, σάρωσης, αντιγραφής 

και φαξ, με τον δεύτερο να παρέχει και δυνατότητα 

ασύρματης διασύνδεσης. Επιπλέον πλεονέκτημα αποτελεί 

η νέα φύσιγγα μονόχρωμου γραφίτη που μπορεί 

να αντικατασταθεί εύκολα και γρήγορα. Και τα δύο 

μοντέλα είναι συμβατά με το iPrint και επιτρέπουν άμεση 

αποθήκευση σε USB stick ή και αποστολή με email στα 

σαρωμένα έγγραφα.

Weekly teuxos185.indd   32 23/2/2013   4:45:59 ��



������ 185 •  �����	
 25 ���	OYA	�� 2013 ����
 33

ON L INE �����	��� � 
 �O IMAGING -  E���	� �


��)��<�)(_�W��<% 
�(� �%�%*�7&
Workshop �� ��� $��� �����

Κάθε χρόνο την Καθαρά Δευτέρα στο 

Γαλαξίδι εκτυλίσσεται ένα τοπικό έθιμο, το 

Αλευρομουτζούρωμα, το οποίο το Όραμα θα κάνει 

φωτογραφικό θέμα για workshop. Καλούνται, 

λοιπόν, αρχάριοι και προχωρημένοι να λάβουν 

μέρος στο σεμινάριο και να φωτογραφίσουν το 

έθιμο, τους συμμετέχοντες σε αυτό, αλλά και την 

επίδραση αυτού στην τοπική κοινωνία, μέσα από την 

προσωπική τους ματιά. Οι εγγραφές γίνονται μέχρι 

την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου. Το workshop θα λάβει 

χώρα το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, δηλαδή 

Σάββατο 16 με Τρίτη 19 Μαρτίου. Εισηγήτρια του 

σεμιναρίου θα είναι η βραβευμένη φωτορεπόρτερ 

Μάρω Κουρή

Πληροφορίες: Όραμα

Κομοτηνής 10, Αμπελόκηποι τηλ.: 2107701709

www.oramastudies.gr

Lomography Belair 
X 6-12 Trailblazer 
N�	 ������ ������  

Η Lomography λανσάρει μια 

νέα έκδοση της φωτογραφικής 

μηχανής/φυσούνας μεσαίου φορμά 

Belair X 6-12, με λεπτομέρειες από 

γυαλισμένο μεταλλικό αλουμίνιο, 

εξωτερικά, και σκούρο καφέ δέρμα 

για τελείωμα. Βγάζει φωτογραφίες 

σε τρία διαφορετικά μεγέθη, 

το κλασικό 6x9, 6x6 και 6x12. 

Διαθέτει σύστημα εναλλάξιμων 

φακών με το οποίο ο χρήστης 

μπορεί να χρησιμοποιήσει τους 

δύο φακούς που δίνονται μαζί 

(90mm και 58mm), ηλεκτρονικό 

αυτόματο κλείστρο και ευαισθησία 

ISO 50 – 1600. Επιτρέπει λήψεις 

με πολύ αργή ταχύτητα, με την 

ρύθμιση bulb, καθώς επίσης και 

διπλοεκθέσεις, με την ρύθμιση ΜΧ. 

Billingham 
40 '����	 
�����	
���� ������� 

Η αγγλική εταιρία Billigham ιδρύθηκε το 1973 στο West Midlands, 

φτιάχνοντας αρχικά τσάντες για το ψάρεμα. Στα τέλη της δεκαετίας του 

’70 όταν είδε ότι οι φωτογράφοι χρησιμοποιούσαν αυτές τις τσάντες για 

να μεταφέρουν τις μηχανές τους, άρχισαν να φτιάχνουν επαγγελματικές 

τσάντες για φωτογραφικές μηχανές. Για τα 40 χρόνια λειτουργίας που 

εορτάζουν φέτος εξέδωσαν έναν επετειακό κατάλογο, στον οποίο 

γίνεται ανασκόπηση στην ιστορία της εταιρίας. Στο ίδιο φυλλάδιο 

αναφέρονται όλα τα μοντέλα που έβγαλε η Billingham από το 1973 μέχρι 

σήμερα, όπως επίσης πληροφορίες και χαρακτηριστικά για τα τρέχοντα 

μοντέλα τσαντών και αξεσουάρ, λεπτομέρειες για  τα υλικά αλλά και τις 

κατασκευαστικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για τα προϊόντα τους. 
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Super προσφορά!

�������	 
� ������ ��� ����� ���  
��� �������	
��: 210 8541400, info@photo.gr
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ωτογραφία 
Οι “ενημερώσεις” μου για την 

www.facebook.com/photographos.mag

� :����% (�� :��&�7&�F� �('� 
""��%
3� 	#��	��#��� � �����	 �����	 ��� ABC

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της ετήσιας έρευνας του ABC στη Μεγάλη 

Βρετανία, σύμφωνα με τα οποία προκύπτει ότι έξι από τα περιοδικά φωτογραφίας 

σημείωσαν πτώση και τρία μόλις παρουσίασαν άνοδο . Σύμφωνα με τα 

στοιχεία, λοιπόν, ανοδική πορεία είχαν το Digital SLR Photography, το Digital 

Camera Magazine και το Photo Plus που ειδικεύεται στα προϊόντα της Canon. 

Τα περιοδικά που σημείωσαν πτώση όσον αφορά τα καθαρά σύνολα είναι 

το Practical Photography (Βaur), το Digital Photo, το εβδομαδιαίο Amateur 

Photographer, το What Digital Camera, το Digital Photographer (Imagine και το 

Photography Monthly (Archant). Ο John Adams, εκδότης του περιοδικού Digital 

Photo, σχολιάζει τα αποτελέσματα αποκαλύπτοντας πως, μέσω των αλλαγών 

και του εκσυγχρονισμού του περιοδικού, οι πωλήσεις υπήρξαν ενθαρρυντικές. 

Εστιάζουν, λοιπόν, στην εκμάθηση φωτογραφικών τεχνικών και προσφέρουν 

επιπλέον δώρα στο αναγνωστικό κοινό, βάζοντας ως προτεραιότητα να 

καλύψουν τις ανάγκες των αναγνωστών, μέσω των καινοτομιών, των εξελίξεων 

και των τελειοποιήσεων των εντύπων. 

LEICA Academy 
Z����� 
�����	
	� ��� �#���	��&�

�� ���	 «�	�����'���� [�#����\»

Η Ακαδημία Δημιουργικής Φωτογραφίας 

( Ι.Ι.Ε.Κ. Leica Academy) παρουσίαζει την 

ομαδική έκθεση των σπουδαστών της με τίτλο 

«Καλλιτεχνικό Ρεπορτάζ».

Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου θα γίνουν τα 

εγκαίνια της έκθεσης στον αύλειο χώρο της 

σχολής και θα είναι διαθέσιμη στο κοινό, με 

ελεύθερη είσοδο, όλο το εικοσιτετράωρο. Η 

έκθεση θα διαρκέσει από 22 Φεβρουαρίου 

μέχρι 15 Μαρτίου 2013. Επικοινωνία: 

τηλέφωνα: 210 7525343 ,  2107525328

email: info@leica-academy.gr

fax: 210 7560487

Ι.Ι.Ε.Κ. Leica Academy : Υμηττού 243, Παγκράτι

Φωτ.: Γιώργος Γιαννακόπουλος / Leica Academy
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ωτογραφία 
www.facebook.com/groups/photographos.mag


:! (% "���): (�) �����	
��� �(� facebook & Flickr

© ����# $���(%�(,#
Μία φωτογραφία από το το δρόμο Γρεβενών - Βασιλίτσας που συζητήθηκε πάρα 

πολύ στο group του ΦΩΤΟγράφου. Κάντε κλίκ εδώ για να δείτε!

Η μεγαλύτερη παρέα για την 

Αναρτήστε και εσείς τις δικές σας σκέψεις & φωτογραφίες στην 

ηλεκτρονική παρέα του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος. 

www.facebook.com/groups/photographos.mag
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Αν σας λέγαμε πως υπάρχουν κανόνες που εγγυώνται την επιχειρηματική επιτυχία 

θα ήταν ψέματα, αφού καμία θεωρία δεν μπορεί να υποκαταστήσει την εμπειρία για 

έναν επιχειρηματία. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες βασικές αρχές που, σύμφωνα 

με το Forbes και τον Micha Kaufman, μπορούν να βοηθήσουν. Ιδού λοιπόν οι 

κανόνες του παιχνιδιού:

ΜΗ ΣΤΟΧΕΥΕΤΕ ΨΗΛΑ. ΣΤΟΧΕΥΣΤΕ ΨΗΛΟΤΕΡΑ.
Γίνατε επιχειρηματίας γιατί είχατε όραμα, μια κινητήρια δύναμη που απαιτούσε και 

συνεχίζει να απαιτεί τα πάντα από εσάς. Μη προσπαθείτε να εκλογικεύσετε το πάθος 

σας, χρησιμοποιείστε το και συνεχίστε να πιέζετε τα πράγματα μέχρι να φτάσετε εκεί που 

ονειρευτήκατε, με την ένταση και το εύρος που σας οδηγούσε από το ξεκίνημά σας. 

Χρειάζεται τόλμη για να οικοδομήσετε την επιχείρηση που θέλετε.

ΠΡΟΣΛΑΒΕΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΕΞΥΠΝΟΤΕΡΟΥΣ ΑΠΟ ΣΑΣ
Αφού είστε ο ιδρυτής και εκείνος που οραματίστηκε το επιχειρηματικό σας εγχείρημα, 

θεωρείτε πως θα πρέπει να γνωρίζετε τα πάντα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν 

μπορείτε να τα γνωρίζετε όλα. Υπάρχουν άλλοι που μπορείτε να τους αναθέσετε να 

κάνουν αυτά που εσείς δεν γνωρίζετε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να 

σταματήσετε την προσπάθεια να μαθαίνετε και να βελτιώνετε τις δεξιότητές σας κάθε 

στιγμή που έχετε ελεύθερη. Ωστόσο, πρέπει να κατανοήσετε ότι υπάρχουν άλλοι 

καλύτερα καταρτισμένοι για να χειριστούν αυτά που αγωνίζεστε να αντιμετωπίσετε 

μόνοι σας. Το να προσλάβετε τους σωστούς ανθρώπους για τη σωστή δουλειά, θα σας 

οδηγήσει ευκολότερα στο επόμενο στάδιο.

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΤΕΛΕΙΟ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ.
Το «τέλειο» δεν είναι παρά ένας ωραίος τρόπος για να περιγράψουμε μια διαδικασία που 

οδηγεί σε κάτι όλο και καλύτερο. Τίποτα που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε δεν 

θα είναι ποτέ τέλειο ή ακόμα και απολύτως ολοκληρωμένο. Το να προσφέρουμε ένα 

προϊόν ή μια υπηρεσία με επιτυχία στην αγορά εξαρτάται από μια πληθώρα παραγόντων, 

πολλούς από τους οποίους δεν είμαστε σε θέση να τους ελέγξουμε. Από την άλλη, κανείς 

δεν είναι διατεθειμένος να περιμένει για να πάρει το «τέλειο». Λανσάρετε την ιδέα σας 

αρκετά καλά για να ξεκινήσετε και προσπαθήστε να την τελειοποιήσετε στη συνέχεια!

ΣΥΝΗΘΙΣΤΕ ΝΑ ΑΚΟΥΤΕ «ΟΧΙ»
Θα αντιμετωπίσετε την απόρριψη, το χλευασμό, ακόμα και το γέλιο στην επιχειρηματική 

σας πορεία. Η επιβίωση της ιδέας σας εξαρτάται από το πόσο σκληρά πιστεύετε ότι αξίζει 

να αγωνισθείτε γι’ αυτή. Εάν είστε απολύτως σίγουροι ότι είναι σωστή, το μόνο άτομο 

που θα σας υποστηρίζει πάντα είναι ο εαυτός σας. Όντας επιχειρηματίας δεν σημαίνει 

μόνο ότι θα ακούτε αρνήσεις από τους άλλους, αλλά ότι εσείς θα αρνείστε στον ίδιο σας 

τον εαυτό όταν τα πράγματα λοξοδρομούν και ο φόβος σας προστάζει να υποχωρήσετε. 

Δεν έχουν σημασία τα εμπόδια που θα αντιμετωπίσετε. Να θυμάστε πάντα ότι όταν 

τα πράγματα παίρνουν λάθος δρόμο καθαρίζουμε το χώρο για να τα διορθώσουμε 

αργότερα.

Η ΑΠΛΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ
Καθώς ένας επιχειρηματίας πλησιάζει στην εκπλήρωση των ονείρων του, συνήθως 

ανακαλύπτει ότι τα πάντα έχουν γίνει περίπλοκα, από το επιχειρηματικό μοντέλο που 

ακολουθεί μέχρι το ίδιο το μήνυμα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Όπως συχνά έχει 

τονιστεί από αυτή τη στήλη, κάθε καλός επιχειρηματίας χρειάζεται μια σπουδαία ιδέα. 

Οι περιττές περιπλοκές πολύ συχνά λειτουργούν αρνητικά. Είναι εύκολο να γίνουν 

περίπλοκα τα πράγματα, αλλά είναι δύσκολο να τα κρατήσουμε απλά. Είναι απαραίτητο 

να βρει κανείς τον κατάλληλο χρόνο για να ξαναγυρίσει στα βασικά. Εξάλλου, αυτό 

μπορεί να είναι το κρίσιμο σημείο που θα ορίσει την επιτυχία ή την αποτυχία του!

�&����<&�C ��<%(%
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Video & Sound 
Workshop for DSLR 
Photographers
$� ���� /������ -��	���� �	� 

]���	 -	���������
Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας 

διοργανώνει το workshop “Video 

& Sound for DSLR Photographers”. 

Πρόκειται για ένα 3ήμερο εντατικό 

πρόγραμμα, το οποίο προσφέρει τη 

δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό 

συμμετεχόντων να εξοικειωθούν με 

την τεχνική και τη μεθοδολογία λήψης 

βίντεο και ήχου μέσα από τη χρήση 

ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. 

Το workshop θα πραγματοποιηθεί 

από την Παρασκευή 15 έως την 

Κυριακή 17 Μαρτίου στην Αθήνα. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την 

ευκαιρία να διδαχθούν από δύο 

καταξιωμένους επαγγελματίες με 

διεθνή επαγγελματική πορεία (και 

έδρα το Λονδίνο), τον Λευτέρη 

Πιταράκη (φωτοειδησεογράφο του 

Associated Press) και τη Χρύσα 

Πανουσιάδου (φωτογράφο, 

σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ), που έχουν 

προσκληθεί στην Αθήνα για να 

πραγματοποιήσουν αυτό το μοναδικό 

workshop και να μοιραστούν την 

τεχνογνωσία και τις εμπειρίες τους. 

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα 

τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Πρόγραμμα: Παρασκευή 15 Μαρτίου: 

17.00 – 20:00

Σάββατο 16 Μαρτίου: 10.00 – 17:00

Κυριακή 17 Μαρτίου: 10.00 – 17:00

Επικοινωνία & Εγγραφές Για 

περισσότερες πληροφορίες 

και δηλώσεις συμμετοχής οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

επισκεφθούν το δικτυακό τόπου 

του Athens Photo Festival 

(www.photofestival.gr) ή να 

επικοινωνήσουν με το Ελληνικό 

Κέντρο Φωτογραφίας

(E: contact@hcp.gr, T: 210 9211 750). 
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