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Photovision News

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

Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Όλες οι σοβαρές διεθνείς και εγχώριες εκθέσεις που σέβονται το 

κοινό τους – και τον εαυτό τους – συνοδεύονται από παράλληλες 

εκδηλώσεις. Αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά τα τμήματα marketing 

των επιχειρήσεων που περισσότερο από όλους ξέρουν ότι 

ο επισκέπτης μιας έκθεσης δεν είναι απλά και μόνον ένα 

καταναλωτικό, άβουλο και πειθήνιο υποκείμενο αλλά μια 

οντότητα με αυξημένες ανησυχίες και πολυποίκιλα ενδιαφέροντα. 

Με χαρά μας λοιπόν σήμερα σας ανακοινώνουμε το αναλυτικό 

πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων της PHOTOVISION που 

περιλαμβάνει πολλές και ενδιαφέρουσες εκθέσεις φωτογραφίας, 

επιμορφωτικά σεμινάρια και workshops, ομιλίες και διαλέξεις μέχρι 

...ποδηλατοδρομία στην παραλιακή Λεωφόρο! 

                                                              Μείνετε συντονισμένοι.
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Τα γεγονότα είναι λίγο - πολύ γνωστά. Πριν σχεδόν 

δύο χρόνια την νύχτα της 3ης Φεβρουαρίου 2011, έξω 

από το σπίτι του στο Αίγιο, βρέθηκε νεκρός από σφαίρες 

καραμπίνας ο Άγγελος Αγγελόπουλος. Η είδηση του 

θανάτου του έκανε αίσθηση στον φωτογραφικό κλάδο 

της χώρας μας, γιατί ο δολοφονηθείς ήταν ο ιδρυτής και ο 

ιθύνων νους της περιβόητης εταιρίας SYNTHESIS A.E. που 

πτώχευσε – σε μία νύχτα – τέλη Δεκεμβρίου 2008. 

Η εταιρία με έδρα το Αίγιο προμήθευε δεκάδες φωτογραφεία 

σ’ όλη την ελληνική επικράτεια, με εξοπλισμό, αναλώσιμα, 

χημικά κ.α. και όλα τα στελέχη της έχαιραν εκτίμησης και 

εμπιστοσύνης από το σύνολο της φωτογραφικής αγοράς 

της χώρας μας... μέχρι την στιγμή που έσκασε το κανόνι. 

Σύμφωνα με εξακριβωμένες δημοσιογραφικές πληροφορίες 

τα φέσια στον στενό φωτογραφικό κλάδο έφθασαν στο 

ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ, τεράστιο για τα μεγέθη 

της μικρής φωτογραφικής αγοράς μας. Πολλές επιχειρήσεις 

βίωσαν άσχημα τις συνέπειες της άτακτης πτώχευσης της 

SYNTHESIS A.E., που γενικότερα θεωρήθηκε δόλια και 

προμελετημένη ο δε φόνος έριξε λάδι στην φωτιά της 

φημολογίας που ήθελε την πτωχευμένη επιχείρηση να έχει 

τελέσει σωρεία παραβατικών πράξεων. Όλοι, στο άκουσμα 

της δολοφονίας του Αγγελόπουλου, υπέθεσαν ότι το 

άδικο και η απελπισία θα όπλισαν σίγουρα το χέρι κάποιου 

εξαπατημένου φωτογράφου ωθώντας τον σε φόνο. 

Το διάτρητο σώμα του από χοντρά σκάγια, ‘‘δράμια’’ 

φυσιγγίου - σαν αυτά που χρησιμοποιούν οι κυνηγοί στο 

κυνήγι αγριογούρουνων – ήρθε κι έδεσε με τις φήμες. 

Όμως τα πράγματα δεν εκτυλίχθηκαν ακριβώς έτσι, γιατί 

η αστυνομία έκανε το καθήκον της. Λίγους μήνες μετά την 

δολοφονία, τον Νοέμβριο του 2011, συνελήφθησαν, όχι 

ένας, αλλά πέντε άτομα. Τέσσερις άνδρες 25, 26, 29 και 48 

ετών και μία 27χρονη, σύντροφος του 29χρονου. Όλοι τους 

κρατούνται σε διάφορες φυλακές ανά την Ελλάδα εκτός της 

γυναίκας που λόγω εγκυμοσύνης αφέθηκε ελεύθερη με 

περιοριστικούς όρους. Οι κατηγορούμενοι παρουσιάζονται 

την Τρίτη 2 Απριλίου ενώπιον του Μικτού Ορκωτού 

Δικαστηρίου στον Πύργο Ηλείας αντιμετωπίζοντας βαρύτατες 

κατηγορίες όπως ανθρωποκτονία εκ προμελέτης, αυτουργία 

και ηθική αυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, 

συνέργεια σε φόνο κλπ. Αναμένουμε με ενδιαφέρον την 

εξέλιξη της δίκης γιατί σίγουρα κατά την ακροαματική 

διαδικασία θα αποκαλυφθούν πολλά... 
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12:00 - 13:30

•  ������ �	 ������� ��� ����	��� ���	��� 
��� ����� ���� ��������� �� ��������� ��!���" !#�. $����" �����%&��� 

��' %����(����' ��� ��' )(��������' ��( ��' ����!���� � ��!���" 

�����%���� ��� �� ��' �*�����"���� )�$��(����� ���' %"���' ��'.

����
����: �����%�' ����%���'
�����: 25 �(�+ (��$" $� /.�.�.)

14:30 - 16:00
• K	����������	 ����� �	� ��������
�#' �� )���� ���� �8��� $� ��������� ��� �� �(�+���� �#��� ��' 

!#�����!��' ��� ����� ��� ��� ������"���. 9�%�$������$� �8���', 

printer profiles, Fine Art ��� $(����� ��� a/$ ��� ����#$�' ���(�+���'. 

����
����: =�+���' �>+��>�'
�����: 25 �(�+ (��$" $� /.�.�.)

17:00 - 18:30
• Photoshop. �	���� ��
	���	
���%(���" ����(����� �#� B����+� ����%��#� ��� �#' $����&$� �� 

�� �*�����"��($� )�$��(�����. �� ��%���' ��� �� layers. T� ��)� �#� 

�����#� - )��!���' JPEG, TIFF & RAW.

����
����: =�+���' D����'

�����: 25 �(�+ (��$" $� /.�.�.)

19:30 - 21:00
• Photoshop. ��!��"� ������"�
����(����� �#� ��� �(��8��$��#� )���8+��#� ��� ���$B���#� ���' 

!#�����!��' $�' $��� ��� ���%(�� �(������$��#� ����)���$��#�.

����
����: =�+���' D����'
�����: 25 �(�+ (��$" $� /.�.�.)

�	����� �
15:00 - 17:00
• #��"� ������"� ������$
�� ��$������ 8� ����$�������8�� �� ��)��� )��$��!#$��� ���&����. �� 

����� ���)��*� ������+� ��� ����(����� ������$��+� %&��#� !#���$�&.

����
��"�: �%. ������>���' - =. D(������'  
�����: 30 �(�+ (��$" $� /��)

18:00 - 20:30
• %��
�	��	 Glamour
�� ��$������ ����%�$B���� �&���$� ���8����" ���%(�� ��( ��)�(' ��� 

��( ������&$���( �*��%��$�&/!#���$�&. �� ���%�(8"��� �������" 

�*������ %"��#� $� $����%� ��� �%�(' ��(' �($$��������'.

����
��"�: �%. ������>���' - =. D(������'  
�����: 40 �(�+ (��$" $� /��)

�)�%+���' ������+�
���' �#� ��$�����#� 8� ����$�������8�&� live ���)��*��' 

��#� ���K���#� ��� show ��� ��������� �#� ��8��+�. 

����$�����' ���� ����%��� ��' ��8���' ��� ��� 

www.photovision.gr

9��	�9L 7 ���	
	�� 2013

�	����� �
12:00 - 13:30

•  ������ �	 ������� ��� ����	��� ���	��� 
��� ����� ���� ��������� �� ��������� ��!���" !#�. $����" �����%&��� 

��' %����(����' ��� ��' )(��������' ��( ��' ����!���� � ��!���" 

�����%���� ��� �� ��' �*�����"���� )�$��(����� ���' %"���' ��'.

����
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printer profiles, Fine Art ��� $(����� ��� a/$ ��� ����#$�' ���(�+���'. 

����
����: =�+���' �>+��>�'
�����: 25 �(�+ (��$" $� /.�.�.)
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• Photoshop. �	���� ��
	���	
���%(���" ����(����� �#� B����+� ����%��#� ��� �#' $����&$� �� 

�� �*�����"��($� )�$��(�����. �� ��%���' ��� �� layers. T� ��)� �#� 

�����#� - )��!���' JPEG, TIFF & RAW.

����
����: =�+���' D����'

�����: 25 �(�+ (��$" $� /.�.�.)

19:30 - 21:00
• Photoshop. ��!��"� ������"�
����(����� �#� ��� �(��8��$��#� )���8+��#� ��� ���$B���#� ���' 

!#�����!��' $�' $��� ��� ���%(�� �(������$��#� ����)���$��#�.

����
����: =�+���' D����'
�����: 25 �(�+ (��$" $� /.�.�.)

�	����� �
15:00 - 17:00
• #��"� ������"� ������$
�� ��$������ 8� ����$�������8�� �� ��)��� )��$��!#$��� ���&����. �� 

����� ���)��*� ������+� ��� ����(����� ������$��+� %&��#� !#���$�&.
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��"�: �%. ������>���' - =. D(������'  
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18:00 - 20:30
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��( ������&$���( �*��%��$�&/!#���$�&. �� ���%�(8"��� �������" 
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9����� ��� �+�� on line ������� ��� www.photovision.gr 

$���� 31 D�����( " )��!������� ��� reception ��' ��8���'.
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	��
()*+,#-*/�� ‘‘20 1+*3)# PHOTOVISION’’
M�� 20:00 ��� �#' ���( ����*�($�!
��������� /O��=��/��.
L ��)"%#�� 8� ����$�������8�� �$��#' $��� ��� �����$� ��%��" �������#� $�

�!��$" ��� �($�%"�#�� 20 ����#� ��� ��� ����*� )������#��' ��' ��+��'

PHOTOVISION. ���� �%�� ��%��$����! D� �����&)� ��� >#����" $�(���"!

��� 9(����" 7 ����%��( 2013 ���� ��)�%���' �� ���8($�&�, $�
�!������ �� �+�� ��' ��8���' ��� %%�����, 8� ���%�(8"��(�
��� �(������� )��)��$" ��' ����%���"' 
�#!���(. D� ���
�������!" ��(' ���' ������������' ��' ��8���' �� $���$���,
8� %�B�(� $���' �� $���%� �%"�#�� !#�����!��+� $����+�
�ctioncam ��� �%%#� )+�#�. ��� ��)"%#�� )������+��(� ���
�����& �� �����)��� Mbike & /O��=��/��.
=�� �����������' %����$�����' ��� )�%+���' �($$����"' $�����
��� site ��' ��8���' www.photovision.gr " ��� facebook
www.facebook.com/photovision.gr

photography

��' ������%�&$� �� ��������($� $�>� �� )����� )������#��
��' PHOTOVISION, �� $���%� ��8��� ��� ��� ������ ���

��' �!��$���' ��'. Z��*�� $�' $�
��' ������' ��' �� ��$����� ��� ��'
� !#�����!��" �����. ��( *�����...
� �($$����" ��' $����� �� ����� $��
��� �(��' ��( 8� �(�#8�&� ��� 8�
����8�&� ��� PLOTOVISION! D���� 20 
D�����( ���������"��� ��� ����� ��'
��� ��� !#�����!�� ��� ���B���� �#'
����' !#�����!��' ��', ��� ��%�)� ��'

PHOTOVISION ��� FB: www.facebook.com/photovision.gr 
E��%��$���' !#�����!��' 8� �(�#8�&� ��� 8� ����8�&�, ��
��)��� )��$��!#$��� �+��, ��( 8� �����%�� �� meeting point 
�#� �(���%���+� ��( �����)���& $� �%�(' ��(' �����+���',
!�%�(' ��� $�%� ��( group ��( /O��=��/��.
��' �(�������&$� ��� ��� ����� ��' ��� ��� (����"��*" ��' �%�
�(�� �� ������. L �($$����" ��' ����� ����� ��� �����������
��$$��� ��' )������������' ��( /O��=��/��.
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16:00 - 17:30
• &�� �	 	4�������� �	 social media & ��� �������!��

�	 �	 	�4����� ��� ��������
�� ��%%� ‘’like’’ )�� ��$�>�(� �� ��$��� ��' ���������"' $�'! ]����>�����

��������' ��� �������' ��( �� $��������(� ��� ��������$����� ��� social 

media ��� ���' ������%�)�' $�' �� �#%"���'! �+'; %��� �� ��' �� )��*�($�!

����
����: \. D����������' & �(�������'
�����: 25 �(�+ (��$" $� /��)

18:30 - 21:00
• ' ���������� ���� ���� ��� ������
�)����' ���B�#��' ��� �� !#�����!��" ���������� ���� ����" ��' �����'.

�� ��� !���%����� ����B�%%��, )(��������' ��� ���)(���.

L �*�������� ����)(���+� ������$$��#� ��� ���)��"��#�.

��������', ���%(�� & ������$�' ����#���+� ���)&�#�.

����
��"�: �. 
�B����', ���������	
�� / �. ��%����%�',
���������	
�� - ������� / ��. D����', ����������	�
�����: 25 �(�+ (��$" $� /��)

9��	�9L 7 ���	
	�� 2013
12:00 - 13:30
•‘‘%��
�	��6��	�’’ ��� ������ �� �����	,
	�	6��8��	� ��� ���	����� �� 	$��.
L ����� �#� �%������+� ��)+� ���� %%�)�. /#�����!���'

$�����', ������� �������������� & �*�%�*� �(�+�. ����!������� !#�����-

!��+� $����+�. ���%(�� ����#� ��� ���������' ��� �� $�%%��.

����
����: L%��' 9���%%���(%�' / GfK Hellas
���!�: %�&8���

16:00 - 17:30 
&�� �	 	4�������� �	 social media & ��� �������!��

�	 �	 	�4����� ��� ��������
�� ��%%� ‘’like’’ )�� ��$�>�(� �� ��$��� ��' ���������"' $�'! ]����>�����

��������' ��� �������' ��( �� $��������(� ��� ��������$����� ��� social 

media ��� ���' ������%�)�' $�' �� �#%"���'! �+'; %��� �� ��' �� )��*�($�!

����
����: \. D����������' & �(�������'
�����: 25 �(�+ (��$" $� /��)

18:30 - 20:00
• &	�������	 *����!�	 %��
�����
��$��#���" �(������� $� $�%� �����+� �#$����#� �%%�

��� $�$��#$���(' ������%$����' !#�����!�(' ��’ �%� ��� %%�)�.

���!�: %�&8���

Y�
 �� �	�	�� �
� �.�.�.�.�.
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I AM THE BIG PICTURE

I AM THE NIKON D800. Διαθέτω 36,3 megapixel και 
εγγραφή video διπλού φορμά με λειτουργία D-Movie (1080p) στα 30, 25 
ή 24 fps, καθώς και επεκτάσιμο εύρος ISO από 50 έως 25.600, κορυφαίο 
σύστημα αυτόματης εστίασης 51 σημείων και επεξεργασία εικόνας 
EXPEED 3 με δύο υποδοχές κάρτας. Είμαι ένα έργο τέχνης. iamnikon.gr

Weekly teuxos186.indd   5 2/3/2013   1:03:12 ��
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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

(!($*9���) �� ���9���;!��� �"( �;�.!�$ !(<<�)"9; !)�$ PHOTOVISION (1/3/13)
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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

• GIATRAKOS HEXATEAM.GR
Επαγγελματικές λύσεις Αεροφωτογράφησης. Επίσημοι Αντιπρόσωποι και διανομείς Ευρώπης των επαγγελματικών συστημάτων 
VULCAN UAV και CARBONCORE MULTICOPTERS. Tηλεκατευθυνόμενα αεροσκάφη με έλεγχο κάμερας για εναέρια 
φωτογράφηση και βιντεοσκόπηση, BOSCAM FPV Monitors, DJI AUTOPILOT & GPS Systems, Wireless Data link, 
PHOTOHIGHER Panoramic 360 Camera Gimbals
Λεωφόρος Δημοκρατίας 83, 187 55 Κερατσίνι, Τηλ. 2104002220, 6909868510
Web: www.hexateam.gr • Sales: www.multicopters.gr • fb: www.facebook.com/Hexateam • E-mail:  info@hexateam.gr 

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

• 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

• 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
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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 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

• 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

• ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ ΜΑΡΙΟΣ - FOTOFLEX 
CHAMPION, φωτογραφικά χημικά για minilab και επαγγελματικά εργαστήρια METAFIX, αποσημωτές, επεξεργασία χημικών
Οφρυνίου 74, 184 54 Νίκαια Τηλ.: 210 4664432

• 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

NEA
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• 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

• NORILAB - NORITSU
Noritsu Wet & Dry Minilabs
Τηλ.:  210 60 19506 & 6977 356565 email: noritsu.tektonidis@yahoo.gr http://www.noritsu.co.jp/english/

• 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/ 

• 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

Στιγμιότυπα από την PHOTOVISION 2011
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• 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

• 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

• VERITEK HELLAS 
Τεχνική υποστήριξη Mini labs systems, ανταλλακτικά, αναλώσιμα, συμβόλαια τεχνικής υποστήριξης.
Πλαπουτά 66, 14122 Ν. Ηράκλειο, Τηλ. : 2106086282 – 3, e-mail margarita.lambrinopoulou@veritekglobal.eu  www.veritekglobal.com

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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(!($*9���) �� ���9���;!��� �"( �;�.!�$ !(<<�)"9; !)�$ PHOTOVISION (1/3/13)

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!
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ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΧΙΟΣ

��� )"(� ���!�*�)�� )�� *�+�!�� ��' )�$ ����9%� 

�����; ��"!#"�� 
óôï ðïëõôåëÝò Metropolitan Çotel (5*)

80 �(�� )" <"$'���$", 90 åõñþ )" �%���$" ìå ðñùéíü!
Ëåùöüñïò Óõããñïý 375, Ôçë.: 210 9471132-4 

ÊÜíåôå Üìåóá êñÜôçóç!
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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
������ E����	��� �	
������

Y�
 �� �	�	�� �
� �.�.�.�.�.

,�$�� F���#�)��
Key Account - Brand Manager DIVITEC A.E.
• Πως συμπεριφέρεται γενικότερα η αγορά φωτογραφικών αξεσουάρ και ερασιτεχνικών 

προϊόντων μέσα στο περιβάλλον της κρίσης; Ποιες κατηγορίες προϊόντων κινούνται πιο 

πολύ στη λιανική;

Η ελληνική αγορά στο περιβάλλον της κρίσης κινείται με προσεκτικά βήματα στοχεύοντας 

στα ποιοτικά προϊόντα με καλή σχέση τιμής και απόδοσης. Στο χώρο των φωτογραφικών 

μηχανών υπήρξε μια καθίζηση των φτηνών compact μηχανών της τάξης 35-40% λόγω της 

αντικατάστασης τους από τα έξυπνα κινητά και την επιθυμία των καταναλωτών να αγοράζουν 

ψηφιακές μηχανές με καλύτερα χαρακτηριστικά όταν θέλουν να αντικαταστήσουν τις παλιές 

μηχανές. Επίσης υπάρχει και ένας κορεσμός στις φωτογραφικές κορνίζες με μεγάλη πτώση 

τεμαχίων. Πρόβλημα υπάρχει και στα προϊόντα των αποθηκευτικών μέσων (κάρτες μνήμης, 

USB stick) λόγω του ότι τα νέα κινητά έχουν ενσωματωμένη μεγάλη μνήμη. Η νέα κατηγορία 

που φαίνεται να έχει μεγάλη απήχηση στον καταναλωτή είναι οι ταμπλέτες υπολογιστών 

τύπου iPad ή συμβατές με το λειτουργικό Android.

• Ποιές κινήσεις έκανε η Divitec στον τομέα των νέων συνεργασιών/αντιπροσωπεύσεων 

μετά τη Photokina;

Μετά την Photokina, η Divitec ανακοινώσε την συνεργασία της με τις εταιρίες Intenso 

Γερμανίας (ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, ψηφιακές κορνίζες, tablet PC ), Sinfonia (θερμικοί 

επαγγελματικοί φωτογραφικοί εκτυπωτές - πρώην Shinko), BenQ (PC monitor, projector, 

digital camera), Vivitar & Polaroid (ψηφιακές μηχανές, βιντεοκάμερες), Tetenal (χημικά 

εργαστηρίων, χαρτιά inkjet), Sakar ( προϊόντα εικόνας και ήχου και πληροφορικής Hello 

Kitty, Bob The Sponge κλπ), Disney (προϊόντα εικόνας και ήχου και πληροφορικής), Venger 

(τσάντες για laptop computer, ταξιδιού) στοχεύοντας στην κάλυψη των αναγκών του 

σύγχρονου φωτογραφείου και του καταναλωτή.

• Ας έλθουμε σε επιμέρους σειρές προϊόντων; Τι γκάμα κορνιζών προσφέρει η Ιntenso;

H Intenso είναι μια εταιρεία αρκετά ενθουσιώδης στο χώρο της ψηφιακής τεχνολογίας και 

μπορεί και προσφέρει υψηλής ποιότητας προϊόντα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Στη κατηγορία 

των ψηφιακών κορνιζών διαθέτει 12 μοντέλα, ξεκινώντας από τις 6 ίντσες και φτάνοντας 

μέχρι και τις 15,6 ίντσες, με οθόνες υψηλής ανάλυσης, προσφέροντας βίντεο με ήχο και 

συνδυάζοντας πρωτοποριακό design και 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως π.χ. η Weather 

Star που επιπλέον δείχνει την εσωτερική και 

εξωτερική θερμοκρασία.

• Τι επιλογές και με τι χαρακτηριστικά δίνει 

η Divitec σε compact cameras;

H Divitec τους τελευταίους μήνες προσφέρει 

οικονομικές λύσεις στον καταναλωτή μέσο της 

εταιρείας Vivitar έχοντας μηχανές με μπαταρία 

λιθίου και οπτικό ζουμ σε πολύ χαμηλές τιμές. 

Αυτή τη στιγμή ξεκινάμε να αναπτύξουμε τις 

μηχανές της BenQ, έχοντας μια γκάμα με πολύ 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, π.χ. προσφέροντας 

φωτεινούς φακούς, υποβρύχιες μηχανές με 

οπτικό ζουμ και extra slim σώματα με υψηλό 

επίπεδο κατασκευής. Επίσης η BenQ διαθέτει 

ψηφιακές βιντεοκάμερες υψηλής ανάλυσης 

Full HD. Περί τα μέσα του δεύτερου τριμήνου 

αναμένουμε τη πλήρη γκάμα της Polaroid 

όπου θα είναι πιο εστιασμένη σε high zoom 

compact, bridge cameras & interchangeable 

lens smart Android cameras σε πολύ 

ελκυστικές τιμές. Τέλος έχουμε ενσωματώσει 

στη γκάμα μας τα προϊόντα της Sakar, όπου 

κατασκευάζει ψηφιακές μηχανές με τους 

αγαπημένους παιδικούς ήρωες όπως Hello 

Kitty, Bob The Sponge κτλ/ βοηθώντας τα 

παιδιά να μυηθούν στο χώρο της φωτογραφίας 

από πολύ μικρή ηλικία.

• Μπορείτε να μας αναφέρετε και ποιά άλλα 

προϊόντα digital imaging καλύπτει 

το portfolio της Divitec;

Η εταιρία μας έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα 

στα ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα των εταιριών 

που αντιπροσωπεύει Integral, η Intenso 

και η Verbatim κάρτες μνήμης υψηλής 

χωρητικότητας και ταχύτητας προσπέλασης 

δεδομένων αλλά και USB Flash drives & Card 

Readers συμπληρώνουν το portfolio μαζί με τα 

παραδοσιακά μαγνητικά μέσα αποθήκευσης. 
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• Πως κινείται η αγορά της παρουσίασης μέσα στην οικονομία της κρίσης; Τι αλλαγές 

έχουν συντελεστεί από τον καιρό της προηγούμενης Photovision; 

Η αγορά, οπωσδήποτε, έχει συρρικνωθεί και δεν έχει καμία σχέση με το πως ήταν πριν 

από δύο χρόνια. Βέβαια, οι σωστές επιχειρήσεις αντέχουν ακόμα στις αντιξοότητες. 

Εν τω μεταξύ ισχύει όλη αυτή η αντιπαλότητα αναλογικού – ψηφιακού άλμπουμ. 

Παρ’ όλο το μεγάλο μερίδιο που έχει λάβει το ψηφιακό πιστεύω το αναλογικό στο οποίο 

εμείς δραστηριοποιούμαστε είναι διαχρονικό και θα συνεχίσει να υπάρχει. 

• Εκτός από την μείωση της τιμής του ψηφιακού, μια άλλη τάση ήταν το photobook… 

Το photobook είναι ένα προϊόν που δεν προχώρησε παρότι είναι στο ίδιο μήκος 

κύματος με το ψηφιακό άλμπουμ το οποίο έχει κατακτήσει το μεγαλύτερο μέρος 

της αγοράς. Ίσως συνέπεσε με αντίξοες συγκυρίες, ίσως δεν έγινε αντιληπτό από 

τους καταναλωτές. Πάντως ενώ επενδύθηκαν μεγάλες προσδοκίες στο photobook, 

και κάποιοι φωτογράφοι έδωσαν χρήματα για υποδομές και μηχανήματα, δεν πήγε 

καλά. Αλλά αυτό που προσωπικά θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι το ψηφιακό 

album δημιούργησε ευκαιριακές καταστάσεις στον κλάδο μας. Υπό την έννοια ότι 

ξαφνικά ξεφύτρωσαν «φωτογράφοι» από το πουθενά λόγω της ευκολίας που έχει 

κάποιος να προμηθευτεί ένα ψηφιακό άλμπουμ.  Και αυτοί άρχισαν να ανταγωνίζονται 

αθέμιτα στους πραγματικούς επαγγελματίες φωτογράφους, ρίχνοντας τις τιμές και 

ισοπεδώνοντας τα πάντα. Ο ανυποψίαστος τελικός καταναλωτής νομίζει ότι όλα τα τα 

ψηφιακά album είναι ίδια και ως φυσικό επακόλουθο, ζητάει την χαμηλότερη δυνατή 

τιμή από τον φωτογράφο στρεβλώνοντας έτσι τη βασική έννοια της ποιότητας. Απέναντι 

σε αυτή την παράλογη κατάσταση εμείς ως εταιρεία επιμένουμε ότι μέσα από ένα καλό 

αναλογικό album ο σωστός επαγγελματίας μπορεί ν’ αναδείξει τη δουλειά του. Έχουμε 

επανειλημμένα τονίσει ότι κανένα αναλογικό album δεν είναι το ίδιο. Καθένα έχει 

προσωπικότητα και ταυτότητα. Έτσι δίνεται η δυνατότητα στον φωτογράφο να ξεχωρίζει 

από τους άλλους και να διαπραγματεύεται πολύ πιο εύκολα με τον πελάτη του. 

• Από τα λοιπά άλλα παραδοσιακά προϊόντα, για παράδειγμα το slip-in album ή το 

scrapbook έχει χαθεί τελείως;

Όχι ακριβώς αλλά παρατηρείται μια φοβερή πτώση για τον απλούστατο λόγο ότι 

ο κόσμος αποθηκεύει τις φωτογραφίες του σε σκληρούς δίσκους και κάρτες και 

δεν τυπώνει. Έχουμε κάνει τρομερές 

προσπάθειες π.χ. με την καμπάνια του 

ΣΕΚΑΦ και μέσα από τα καταστήματα 

με διάφορες προωθητικές ενέργειες 

για να πείσουμε τον κόσμο να τυπώνει 

χωρίς κανένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα. 

Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι κάπως τώρα 

την τελευταία χρονιά έχω δει κάποιους 

που πάνε και τυπώνουν μαζεμένες 

φωτογραφίες. Εκεί πουλάμε και τα album 

τα δικά μας. Ως προς το scrapbooking είναι 

πολύ ακριβό για τα ελληνικά δεδομένα 

και πουλάει μόνον στην Αμερική!

• Η κορνίζα είχε την ίδια πτώση με το 

album; 

 Όχι. Η αγορά της κορνίζας είναι πιο καλή. 

Έχει μια πτώση σε προϊόντα, αλλά όχι 

θεαματική. Η κορνίζα έχει μια σταθερότητα 

στο χρόνο. Εμείς ευτυχώς έχουμε μεγάλo  

portfolio προϊόντων και έτσι η πτώση του 

ενός ως ένα βαθμό αντισταθμίζεται από 

πωλήσεις άλλου προϊόντος. 

Π.χ. εισάγουμε διάφορα αξεσουάρ, όπως 

είναι τα photoglobes, τις χιονόμπαλες 

που βάζεις μέσα την φωτογραφία. Έχουμε 

τις κόλλες Lero από την Ολλανδία, 

φτιάχνουμε υφασμάτινες τσάντες με ξύλο 

μπαμπού, για παρουσίαση του album με 

το όνομα του φωτογράφου πάνω στην 

τσάντα κλπ. Επίσης διαθέτουμε ποικιλία 

τιμών ανάλογα με την ποιότητα και την 

προέλευση. Γενικά προσπαθούμε να 

έχουμε πληρότητα και φρέσκες ιδέες στο 

αντικείμενό μας.

• Tι διαφορές έχει φέρει η κρίση στις 

συναλλαγές με τους πελάτες σας;

To oικονομικό στοιχείο που έχει αλλάξει 

είναι η μεγάλη μείωση των επιταγών. 

Η κατάργησή τους είναι ένας τρόπος 

εξυγίανσης των πληρωμών και αντίθετα 

απ ότι θα πίστευαν κάποιοι, το ζητούν 

μόνοι τους οι πελάτες! Κι αυτό γιατί 

δεν είναι σίγουροι αν θα καταφέρουν 

να καλύψουν μια μεγάλη επιταγή και 

προτιμούν να κινούνται με μικρότερες 

παραγγελίες, πιο ρεαλιστικά. Αυτό 

σημαίνει βέβαια μείωση τζίρου αλλά 

τουλάχιστον κάποια σιγουριά. Παλιά 

είχαμε μεγάλους τζίρους αλλά και ρίσκα 

που σήμερα θα μπορούσαν να γίνουν 

καταστροφικά. Ίσως μικρότερος τζίρος να 

είναι στα σημερινά πλαίσια μια πιο υγιής 

κατάσταση.
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• Από την προηγούμενη Photovision έχετε προσθέσει κάτι νέο στο αντικείμενό σας;

Εκτός από το σταθερό κύκλο εργασιών της εταιρίας μας που δραστηριοποιείται 

παραπάνω από 20 χρόνια στις ειδικές εκτυπώσεις όπως κούπες, κονκάρδες, κρύσταλλα, 

μπλούζες, παζλ, πορσελάνη κλπ. πλέον διαθέτουμε στους ενδιαφερόμενους 

επαγγελματίες και μία λύση υποδομής για αυτόνομη εκτύπωση πορσελάνης. Με λογική 

επένδυση μπορεί πλέον το φωτογραφικό κατάστημα να προσθέσει στις υπηρεσίες προς  

τους τελικούς καταναλωτές την εκτύπωση πορσελάνης. Προς τούτο διαθέτουμε όχι 

μόνον τα αναγκαία μηχανήματα αλλά και τα αναλώσιμα και το κυριότερο εκπαίδευση 

ώστε το κατάστημα να αποκτήσει και το αναγκαίο know how. Ο συνδυασμός παροχής 

και μηχανημάτων αναλώσιμων αλλά και τεχνικής υποστήριξης αποτελεί το συγκριτικό 

μας πλεονέκτημα ώστε να μας προτιμήσουν οι συνάδελφοι φωτογράφοι.

• Αντιπροσωπεύετε κάποιο συγκεκριμένο εργοστάσιο;

Τα μηχανήματα τα οποία πουλάμε είναι αποκλειστικά του γνωστού εργοστασίου Ricoh. 

Ουσιαστικά πρόκειται για τελείως καινουργή μηχανήματα τα οποία τροποποιούνται για 

να μπορούν να δουλεύουν με ειδικές χρωστικές κεραμικών και να βγάζουν ανεξίτηλες 

φωτογραφίες πάνω σε πορσελάνη. 

• Είναι συμφέρον για το κατάστημα να έχει την υποδομή για τη δική τουο παραγωγή 

σε σύγκριση με την ανάθεση σε τρίτο εργαστήριο;

Έχουμε υπολογίσει ότι με σχετικά χαμηλό κόστος επένδυσης, της τάξης των 7-8 

χιλιάδων ευρώ το κατάστημα μπορεί να αποκτήσει τον αναγκαίο εξοπλισμό. Επίσης 

έχουμε υπολογίσει ότι και με σχετικά μέτριο αριθμό παραγγελιών μπορεί να αποκομίσει 

ένα αξιοπρόσεκτο εισόδημα - ειδικά με τις σημερινές συνθήκες όταν ο τζίρος του 

φωτογραφείου έχει υποστεί δραστική μείωση με την περιθωριοποίηση των εκτυπώσεων 

και το κατάστημα συντηρείται με κάποια μυστήρια και με λίγες φωτογραφίες ταυτότητας, 

διαβατηρίου, πάσων κλπ.

• Όσον αφορά την επερχόμενη Photovision τι 
προσδοκίες έχετε;
Εμείς μετράμε συμμετοχές τουλάχιστον στις 

τελευταίες πέντε ή έξι διοργανώσεις. Δεν μπορώ 

βέβαια να μιλήσω εξ ονόματος άλλων εταιριών 

αλλά εμείς έχουμε πάει πολύ καλά και μάλιστα 

στην προηγούμενη του 2011 ανέλπιστα καλά! 

Αυτή ήταν για μας η πιο αποδοτική έκθεση που 

πήραμε μέρος ποτέ. Στην επερχόμενη διοργάνωση 

θα δώσουμε έμφαση στην πρότασή μας με τα 

μηχανήματα πορσελάνης και συγχρόνως βέβαια 

σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας. Με 

βάση την προηγούμενη εμπειρία από την έκθεση 

αισιοδοξούμε ότι παρά το δυσμενές περιβάλλον θα 

πάμε πολύ καλά.
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

Photoshop
E I� ��� �����	�
���� �	���

Δείτε εδώ ένα παράδειγμα 
επεξεργασίας και βρείτε 

περισσότερα... στο τεύχος!

Μάθημα: Μετατροπή σε Α/Μ

http://www.photo.gr/v2/index.php?option=16&selector=0&id=150
http://www.youtube.com/watch?v=2itchicUeEY&feature=youtu.be


������ 186 •  �����	
 4  �
	���� 2013 ����
 24

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

Low Key

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

R��($� ComScore
=� ���� ����� mobile

Σύμφωνα με έρευνα της ComScore, που ασχολείται με το διαδίκτυο και τη χρήση 

mobile συσκευών, η χρήση των smartphones και των mobile συσκευών γενικά θα 

εκτοξευθεί το 2013. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ComScore, οι καταναλωτές θα 

μεταφέρουν στις mobile συσκευές τους μεγάλο μέρος της online δραστηριότητας 

τους, από τις απλές αναζητήσεις μέχρι και τα ψώνια τους. Οι επιχειρήσεις από 

την άλλη προβλέπεται να περάσουν μια δύσκολη οικονομική χρονιά αφού η 

συμπεριφορά των χρηστών συνεχώς αλλάζει. Οι επιχειρήσεις που θα πληγούν 

περισσότερο θα είναι οι εφημερίδες, οι μηχανές αναζήτησης, οι χάρτες, οι σελίδες 

σύγκρισης τιμών και οι υπηρεσίες Instant Messaging. Το εκτενές report της 

ComScore περιείχε μερικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για τις συνήθειες και τις 

προτιμήσεις των χρηστών.

• Η διείσδυση των mobile συσκευών μεγαλώνει συνεχώς. Οι χρήστες περνούν το 

63% του online χρόνου τους στους υπολογιστές και το 37% σε mobile συσκευές 

(smartphones και tablets).

• Η σκληρή διαμάχη Facebook και Google συνεχίζεται και στο mobile. Μέχρι 

πέρυσι η δημοφιλέστερη εφαρμογή ήταν το Google Maps. Έχασε την πρώτη 

θέση τον Οκτώβριο όταν η Apple αποφάσισε να την διώξει και να βάλει δική της 

εφαρμογή με χάρτη. Έκτοτε την πρώτη θέση πήρε το Facebook, το οποίο παίρνει το 

23% του συνολικού χρόνου που ξοδεύουν οι χρήστες τον μήνα σε apps. 

Οι επόμενες πέντε πιο χρησιμοποιημένες εφαρμογές στη λίστα είναι της Google, 

που κρατάνε συνολικά το 10% του χρόνου. 

• Τα πέντε sites με την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα είναι όπως αναμένεται Google, 

Yahoo, Microsoft, Facebook και Amazon. Και εδώ το Facebook παίρνει το 

μεγαλύτερο μέρος του online χρόνου. 

• Στις εκπλήξεις της προηγούμενης χρονιάς ήταν η επιτυχία μικρότερων sites όπως 

το Tumblr, που βρίσκεται στην έβδομη θέσης της επισκεψιμότητας, το Spotify, το 

Dropbox, το Etsy, το BuzzFeed, το JustFab, το SoundCloud και το Business Insider.

• Οι αναζητήσεις στο διαδίκτυο βρίσκονται 

σε ένα κρίσιμο σημείο καθώς οι χρήστες 

φαίνεται να γίνονται πιο απαιτητικοί... Η 

κυρίαρχη στην αναζήτηση Google είδε 

μείωση κατά 3% ενώ οι αναζητήσεις σε 

sites όπως το Amazon, το Whitepages κλπ. 

αυξήθηκαν κατά 8%.

• Οι αναζητήσεις σε social μέσα φέρνει και 

πάλι σε σύγκρουση το Facebook και την 

Google, ειδικά όταν οι χρήστες αναζητούν 

κάτι σε σχέση με τις προτιμήσεις των φίλων 

τους π.χ. εστιατόρια.

• Στο social networking το visual web όπως 

το αποκαλεί η comScore αναδιοργανώνει 

το τοπίο καθώς κερδίζουν έδαφος το 

Pinterest, το Tumblr και το Instagram τα 

οποία βασίζονται στην εικόνα και πέρυσι 

αύξησαν τους επισκέπτες τους κατά 10 

εκατομμύρια. 

• Τους θεατές τους αυξάνει και το video, 

σπάζοντας τα προηγούμενα ρεκόρ ειδικά 

κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών 

αγώνων. Στην Αμερική μόνο 75 εκ. χρήστες 

παρακολουθούν καθημερινά online video 

και στριμάρουν 40 εκατομμύρια βίντεο το 

μήνα. Στο βίντεο παραμένει σταθερά πρώτο 

το YouTube.  
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Video & Sound for
DSLR Photographers

HCP HELLENIC
CENTRE FOR

PHOTOGRAPHY

WORKSHOP

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ & ΧΡΥΣΑ ΠΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ

To Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, διοργανώνει 3ήμερο workshop με τον 

Λευτέρη Πιταράκη (φωτοειδησεογράφο του Associated Press) και τη 

Χρύσα Πανουσιάδου (φωτογράφο, σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ)

www.photofestival.gr
Πληροφορίες & Εγγραφές:

15-17 Μαρτίου 2013, Αθήνα
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��� $� 9�<"&���!�� �%&" )" ��"!.���� <��...
����������� ��� �� ���( ���

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�����

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, ���(+($);� �W$)�Y��: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


�9�!($)��)��: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��9$��; (�"!);��Y�: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

���#�<%!���: 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.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 

Τρία χαρακτηριστικά στάδια 
στην ερωτική σχέση ενός ζευγαριού...
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������ & ���	
�	� �	��� �� ��
������	� studio

��� ���� - ���� �� 	
���� ��� ������������ ����
������ ��

�	�����, �� ����	 ��� ������ ��	�������	 ���	������� studio!

Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου

1

���"#"$��: �� �������	�
��� �
������ �. ��������� & �. �����
�����

�%�%�&': E����������� �����
!"��� (��� �������
�#�
�� �����!� �������)

�('%)��*'�: O� ��		�
!"��
�� �����
�
�� �� !"��� 	��� 
��� DSLR

M'+'+ 20 (��/'��) 3�����: $� 
������ ����� ���
�����
�
��

/O�$'�: %
� �������
�� �������� �� ���� ��	������ ('�	* 	� +,� 23%)
&�A4/��5 ��*�+54�'6: /#� (2) �0����� �����
*����

X4'+'�: %��� ���!���
�� �������� ��� ��� 9:30 - 16:00

784'�: �thens Art Studio, A���� ��������� 20, ��. /�	*
����, 173 42, ��*��
(�������: www.athensartstudio.gr/#/contacts/)  M�
��: >�. /�	*
����. 6944 474024

�+'$"$�� ��*�+54�'6: $����� (4 ����), �*?��� (6 ����), ���
��* (2����)

%�4�)5*95+'+$5�: ���
!��, styling/hair/ make-up artist, ��!� & ����,
@�@����� ��		�
�"*�

�NFO - �##45;E�: 210 9703980, 210 9939995

2

3

Glamour on location
Φωτογραφίστε σε Σουίτα ξενοδοχείου, επαγγελματία μοντέλο σε ένα glamour - boudoir σκηνικό και μάθετε 
όλα τα μυστικά για τις φωτογραφήσεις glamour σε εκτός στούντιο τοποθεσίες.

9 & 10 ������� 2013 • Κόστος συμμετοχής: 190€

���������
Μάθετε τις τεχνικές φωτισμού για να φωτογραφίζετε 
δημιουργικά πορτραίτα εντός και εκτός στούντιο.

30 & 31 �������  2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

�	��
���� �� ����
Χρησιμοποιείστε δημιουργικά τα μικρά φλασακια μηχανής
σε εξωτερικό χώρο έχοντας επαγγελματικά αποτελέσματα

13 & 14 	
������ 2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

�	��
���� 
�����
Φωτογράφηση γυμνού στο στούντιο. Μάθετε φωτισμούς, 
τεχνικές και φωτογραφίστε το πιο ωραίο θέμα στην τέχνη.

27 & 28 	
������ 2013 • Κόστος συμμετοχής: 190€

4

Seminario Athens Art_4Sems_2013.107 107 1/3/2013 10:51:02 ��

Weekly teuxos186.indd   27 2/3/2013   1:06:26 ��



������ 186 •  �����	
 4  �
	���� 2013 ����
 28

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

H αναγγελία της top of DX format D7100 την περασμένη εβδομάδα από 

τη Nikon αναθέρμανε το ενδιαφέρον για το APS-C που μετά τις μαζικές 

παρουσιάσεις full frame την περασμένη χρονιά είχε περιπέσει λίγο σε δεύτερο 

πλάνο. Με τη D7100 η Nikon υποδηλώνει την προσήλωσή της και σε αυτή την 

κατηγορία στην οποία πολλοί φωτογράφοι έχουν επενδύσει σημαντικά ποσά 

χρημάτων, ιδιαίτερα σε σύστημα φακών. 

Tην περασμένη εβδομάδα είχαμε για πρώτη φορά γράψει σχετικά. Τώρα που 

είχαμε μια πρώτη ευκαιρία να πιάσουμε τη μηχανή (preproduction) στα χέρια 

μας και να έχουμε πιο εμπεριστατωμένη άποψη, επανερχόμαστε με περισσότερες 

λεπτομέρειες. Η χρονική διαφορά των δυόμιση χρόνων που παρεμβλήθηκαν από 

την κυκλοφορία του προηγούμενου μοντέλου έδωσαν στη Nikon το περιθώριο να 

αναβαθμίσει σημαντικά τη σχεδίαση. Πέρα από την «αόρατη» αδιαβροχοποίηση 

που θα ικανοποιήσει τους λάτρεις του trekking και της περιπέτειας, η πιο 

οφθαλμοφανής διαφορά αφορά τον αισθητήρα 24Megapixel χωρίς όμως το φίλτρο 

lowpass που αποκόπτει το υπέρυθρο μέρος του φάσματος. Οι μηχανικοί της Nikon 

υποστηρίζουν ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα με το moiré σε υφάσματα και άλλες 

παρόμοιες υφές, όμως το θέμα μένει να επαληθευτεί σε δοκιμή. 

Το chip προέρχεται –ίσως με κάποιες διαφορές - από τη D5200, προέρχεται 

μάλλον από την Toshiba και έχει 8 παραπάνω Megapixel σε σχέση την D7000. 

Ακόμη, εφοδιάζεται με σύστημα απώθησης της σκόνης. Τα ηλεκτρονικά ανήκουν 

στη γενιά Expeed III δανεισμένα από τη D4 και μοιάζουν αρκετά γρήγορα αφού 

παρά την αυξημένη ανάλυση η D7100 φθάνει τα 6fps σε burst mode, ριπή ικανή 

ν ανταποκριθεί και στις ανάγκες φωτορεπορτάζ. Μάλιστα σε crop mode 1,3x 

που αντιστοιχεί σε ανάλυση 15,4Megapixel η μηχανή αξιοποιεί μέρος μόνον 

της επιφάνειας του αισθητήρα, ανεβάζοντας την επίδοση σε 7fps.  H ταχύτητα 

επιβεβαιώνεται και σε άλλες μετρήσεις: η D7100 ενεργοποιείται σε μόλις 0.13sec. 

και η υστέρηση κλείστρου περιορίζεται σε 0.052sec. 

�ikon D7100
�ands on

Aπό πλευράς autofocus έχουμε ένα γνωστό 

όσο και δοκιμασμένο υποσύστημα, το 

MultiCAM 3500DX προερχόμενο από τη 

D300/D300S, με 51 σημεία εστίασης εκ των 

οποίων 45 σε διάταξη παραλληλόγραμμου 

9x5σημείων (συγκριτικά το AF της D7000 

έχει 39 σημεία). Όμως εδώ έχουμε σαφώς 

καλύτερη ευαισθησία αφού λειτουργεί σε 

κλίμακα φωτεινότητας -2EV ως +19EV δηλ. 

κατά 1stop καλύτερο κατώφλι ευαισθησίας. 

Βελτίωση έχουμε όχι μόνον στο OLED display 

που προβάλλει τις πληροφοριακές ενδείξεις 

στο οπτικό (πενταπρισματικό) σκόπευτρο 

κάλυψης 100% αλλά και στη μεγαλύτερη 

οθόνη 3,2in. πλέον Υπάρχει όμως μια κρυφή 

διαφορά ενώ η πραγματική ανάλυση είναι 

στάνταρ VGA 640x480pixel o πραγματικός 

αριθμός των pixel έχει αυξηθεί κατά 25% 

αφού προστίθεται ένα τέταρτο λευκό subpixel 

για κάθε τριάδα RGB subpixels. Με την τεχνική 

αυτή η οθόνη επιτυγχάνει κοντράστ 1:1000 και 

100% κάλυψη του χρωματικού πεδίου sRGB. 

Στα νέα κόλπα να αναφέρουμε το Auto 

ISO, μια δυνατότητα που άρεσε σε πολλούς 

όταν πρωτοενσωματώθηκε στη D800 και 

στη συνέχεια στην πρόσφατη D5200 που 

παραμετροποιείται αυτόματα ανάλογα με την 

εστιακή απόσταση του τοποθετημένου φακού. 
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Interfaces
Προφυλαγμένες κάτω από καουτσουκένιο καπάκι οι διάφορες 

επαφές εξυπηρετούν το USB, ΗDMI (mini C type) μικρόφωνο, 

ακουστικά και CPS/remote control. Η Nikon μέχρι στιγμής δεν 

έχει επιβεβαιώσει αν πρόκειται για ασυμπίεστο σήμα οπότε 

μπορούν να αξιοποιηθούν από ειδικά field recorder όπως το 

Ninja-2 ή το Hyperdeck Shuttle κλπ. Πάντως υπακούει στην 

προδιαγραφή CEC (Consumer Electronics Control) που σημαίνει 

συμβατότητα remote control από HD TV.

Video
Δεν έμεινε αμέτοχο από τις εξελίξεις το video. Σε full HD 1080p 

ανέβηκε στα 30fps (έναντι 24fps). Aν ο χρήστης δεχθεί να 

δουλέψει σε HD Ready 720p τότε μπορεί να υπολογίζει σε 60fps 

και σε 1.3x crop στα 1080ι60. 

Live View
Η μηχανή κληρονομεί τη φιλοσοφία Live 

view που εφαρμόζεται στα upper class full 

frame μοντέλα D600/D800 και αποτελείται 

από ένα πιεστικό διακόπτη ενεργοποίησης 

που περιβάλλεται από διακόπτη δύο θέσεων 

για live view σε φωτογραφία και video. 

Ήχος
Το stereo μικρόφωνο έχει μετακομίσει ακριβώς μπροστά από το 

hot shoe

Αποθήκευση
Με τη διπλή θυρίδα καρτών μνήμης 

SDHC/SDXC είναι πολύ δύσκολο να 

ξεμείνει κάποιος από αποθηκευτικό 

χώρο. Οι ρυθμίσεις καλύπτουν όλα τα 

σενάρια: backup (αυτόματο αντίγραφο 

εφεδρείας στη δεύτερη κάρτα), 

overflow (η δεύτερη κάρτα αρχίζει να 

γράφει μόλις γεμίσει η πρώτη), η μία 

να γράφει αρχεία JPEG και η δεύτερη RAW κλπ.  

Διαφορές 
Nikon D7100 Nikon D7000

Αισθητήρας 24ΜP (χωρίς low 

pass filter)

16MP

Αυτόματη εστίαση 51 σημεία 15 cross 

hairΕυαισθησία -2 

ως +19EV

39 σημεία 9 

crosshairΕυαισθησία 

-1 ως +19EV

Processor Expeed 3 Expeed 2

Aδιαβροχοποίηση ΝΑΙ ΟΧΙ

Οθόνη 3,2in. 1.288K 3in. 920K

Video Full HD 1080p/30 Full HD 1080p/24

Bάρος 765gr 780gr.

διαστάσεις 135x105x76mm 132x105x77mm

Προαιρετικό grip ΜΒ-D15 ΜΒ-D11

Wireless
Η D7100 υποστηρίζει το WiFi εξάρτημα WU-

1a που γνωρίσαμε από τα μοντέλα D3200/

D5200, τη μονάδα UT-1 (Ethernet adaptor) 

για ενσύρματη σύνδεση σε τοπικό δίκτυο και 

τις μονάδες ραδιοσυχνότητας WR-R10 και 

WR-T10 που έχουν εμβέλεια ως 60 μέτρα. Για 

μεγαλύτερη εμβέλεια μπορεί να χρησιμοποιηθει 

η μονάδα WR-1 που λειτουργεί στη συχνότητα 

των 2,4GHz και προσφέρει τεράστιο εύρος 

παραμετροποιήσεων σε κανάλια, γκρουπ, 

trigger delay κλπ. 

Ηeavy duty φωτοφράκτης
Ο φωτοφράκτης είναι πιστοποιημένος για 150.000 λήψεις
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Sony
=���� ���� compact ������������ ��� ��(�


H Sony ανακοίνωσε την κυκλοφορία των τριών φωτογραφικών compact 

μηχανών των WX300, HX300 και TX30, που προορίζονται κυρίως για 

χρήστες που ψάχνουν μηχανή για τα ταξίδια τους.

Η λεπτή Cyber-shot WX300 κερδίζει τον τίτλο της μικρότερης και 

ελαφρύτερης  ψηφιακή φωτογραφική μηχανή στον κόσμο, με ισχυρό 

οπτικό ζουμ 20x. Έχει φακό G Lens και λειτουργία Optical SteadyShot 

μειώνει τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα χέρια που τρέμουν. Η 

σταθεροποίηση είναι περίπου δύο φορές πιο αποτελεσματική στις ρυθμίσεις 

υψηλού ζουμ, από τη φωτογραφική μηχανή Cyber-shot HX20V της 

προηγούμενης γενιάς με ζουμ 20x. Παρά το μικρό της μέγεθος, η Cyber-

shot WX300 έχει πολύ μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, ώστε να βγάζετε μέχρι 

500 φωτογραφίες με μία μόνο φόρτιση. Η επίσης νέα Cyber-shot HX300 

μοιάζει στην κατασκευή με DSLR και ξεχωρίζει για τεράστιο εύρος οπτικού 

ζουμ 50x – από τα μεγαλύτερα σε οποιαδήποτε compact φωτογραφική 

μηχανή. Ο φακός Carl Zeiss Vario-Sonnar T 24-1200mm καλύπτει μεγάλο 

εύρος δυνατοτήτων λήψεων και έχει προστατευτικό φίλτρο T*, πάνω στην 

επιφάνεια του φακού που μειώνει τις αντανακλάσεις και το φαινόμενο 

των αναλαμπών, ενώ τα γυάλινα στοιχεία Super ED και ED ελαττώνουν τη 

χρωματική απόκλιση. Τέλος η Cybershot TX30 είναι η πιο λεπτή αδιάβροχη 

φωτογραφική μηχανή, έχει οπτικό ζουμ 5x  και είναι ανθεκτική στη σκόνη, 

στα χτυπήματα και στις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι αδιάβροχη σε 

βάθος μέχρι 10 μέτρων.

Instagram 

100 ��. ��
 �����
������������ 
�� �
����� %(�


Από το λανσάρισμα του Instagram τον 

Οκτώβριο του 2010, η εφαρμογή είχε 

τεράστια απήχηση μέχρι σήμερα. Η εφαρμογή, 

σύμφωνα με τον νέο της ιδιοκτήτη της, Mark 

Zuckerberg, έφτασε τα 100 εκ. εγγεγραμμένα 

μέλη τον Σεπτέμβρη του 2012 αλλά αυτό το 

μήνα γιόρτασαν κάτι πιο σημαντικό: τα 100 

εκ.ενεργά μέλη, που χρησιμοποιούν την 

εφαρμογή σε μηνιαία βάση. 

Σίγουρα αυτό αποτελεί μια αφορμή για 

εορτασμούς στο Instagram αν αναλογιστούμε 

το πλήγμα και τις αποχωρήσεις που δέχτηκε 

όταν είχε ανακοινώσει ότι μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν φωτογραφίες των χρηστών 

για σκοπούς διαφήμισης (το οποίο φυσικά 

πήρε πίσω).

������ E����	��� �	
������

Y�
 �� �	�	�� �
� �.�.�.�.�.
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Epson
>����������� ���%���� ��� ?������ ���������

Η Epson Hellas ανακοίνωσε τη συνέχιση μιας επιτυχημένης συνεργασίας 

με το Μουσείο Ηρακλειδών, που άνοιξε τις πύλες του για τους φίλους των 

Καλών Τεχνών, τον Ιούλιο του 2004, με σκοπό την παρουσίαση καλλιτεχνών 

που διαδραμάτισαν και διαδραματίζουν σημαίνοντα ρόλο στην εξέλιξη 

της Τέχνης. Η συνεργασία της Epson Hellas με το Μουσείου Ηρακλειδών 

ξεκίνησε το 2007 στηρίζοντας με αφοσίωση και αναδεικνύοντας με επιτυχία τις 

εκθέσεις των καλλιτεχνών Francesco Scavullo, Toulouse-Lautrec, M.C.Escher 

και Edgar Degas. Σήμερα, η Epson Hellas επιβραβεύει την προσπάθεια που 

έχει αναλάβει το Μουσείο, κάτω από τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες που 

διανύουμε, να επενδύσει στο μέλλον της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και καλύπτει 

τεχνολογικά τις εκπαιδευτικές ανάγκες του επιτυχημένου προγράμματος 

«ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ». Με τους διαδραστικούς προβολείς εξαιρετικά 

μικρής απόστασης της Epson, η μάθηση αποκτά ένα κατάλληλο εργαλείο 

που ενισχύει το έργο της διδασκαλίας κάνοντας την παρουσίαση πιο 

αυθόρμητη και αποτελεσματική. Η εκπαίδευση παρουσιάζεται με ελκυστικό 

τρόπο και γίνεται διασκεδαστική τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους 

εκπαιδευτές. Οι διαδραστικοί προβολείς εξαιρετικά μικρής απόστασης της 

Epson κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον και προωθούν τον ενθουσιασμό στη 

μάθηση, ενώ προσφέρουν ευκαιρίες για συμμετοχή, συνεργασία και ανάπτυξη 

προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Έτσι, ενδυναμώνεται η λειτουργία 

του προγράμματος «ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ» για τις ανάγκες του οποίου, το 

Μουσείο Ηρακλειδών έχει επαναπροσδιορίσει τη φυσιογνωμία του μειώνοντας 

τους εκθεσιακούς του χώρους για τη δημιουργία νέων αιθουσών διδασκαλίας 

με άρτιο εξοπλισμό και σύγχρονα εποπτικά μέσα, με στόχο την ανάπτυξη νέων 

καινοτόμων πρωτοποριακών μεθόδων των Μαθηματικών.

HP Slate
"��������� tablet �� Jelly Bean

Η HP ανακοίνωσε σήμερα τη διάθεση του HP 

Slate7, ενός οικονομικού tablet με Android 

Jelly Bean, που προσφέρει στους καταναλωτές 

εύκολη πρόσβαση στις υπηρεσίες Google 

Mobile. Με οθόνη 7 ιντσών και βάρος 368 gr. 

το HP Slate7 διαθέτει μεταλλικό πλαίσιο και 

μαύρο χρώμα με γκρι ή κόκκινο φόντο. Eίναι το 

πρώτο tablet της εταιρείας με ενσωματωμένο 

Beats Audio, για καλύτερο ήχο. Το HP Slate7 

προσφέρει την εμπειρία Google με υπηρεσίες 

όπως Google Now, Google Search, Gmail, 

YouTube, Google Drive και Google+ Hangouts 

για video chat ανάμεσα σε πολλούς χρήστες, 

καθώς και πρόσβαση σε εφαρμογές και 

ψηφιακό περιεχόμενο μέσω του Google Play. 

Το tablet της HP εντάσσεται στο νέο τμήμα 

της εταιρείας, το Mobility Global Business 

Unit, που συστήθηκε τον 

Σεπτέμβριο του 2012 με την 

ένταξη του Alberto Torres 

στην ομάδα της εταιρείας. 

Ο Torres προέρχεται 

από τη Nokia, όπου 

ασκούσε καθήκοντα 

vice president και 

επέβλεπε την 

ανάπτυξη των 

προϊόντων και 

της πλατφόρμας  

MeeGo.
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Super προσφορά! 
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DKNY
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Πρόσφατα έλαβε τέλος το θέμα που δημιουργήθηκε μεταξύ του διαχειριστή του blog 

Humans of New York, και της γνωστής εταιρείας ρούχων DKNY. Ο Brandon Stanton 

διατηρεί το blog Humans of New York όπου ανεβάζει πορτραίτα από κατοίκους της 

Νέας Υόρκης. Η DKNY του έκανε πριν λίγο καιρό μια πρόταση για να διακοσμήσει τις 

βιτρίνες των μαγαζιών της ανά τον κόσμο με τις φωτογραφίες του, προσφέροντας του 

15.000$, το οποίο ο φωτογράφος θεώρησε μικρό και απέρριψε. Μετά την απόρριψη 

του Stanton, ένας θαυμαστής του, του έστειλε μία φωτογραφία με μια βιτρίνα της DKNY 

στην Ταϊλάνδη στολισμένη με τις φωτογραφίες του. Ο Stanton κοινοποίησε στη σελίδα 

του blog στο facebook το γεγονός ζητώντας μόνο, αντί για αποζημίωση, να γίνει από 

την εταιρεία εκ μέρους του μία δωρεά της τάξης των 100.000 $ στο YMCA στο Bedford 

– Stuyvesant του Brooklyn. Η DKNY ως απάντηση στο συγκεκριμένο post, εξήγησε πως 

πρόκειται για λάθος του συγκεκριμένου καταστήματος και δέχτηκε να κάνει μία δωρεά 

των 25.000$ στον εν λόγω οργανισμό, πρόταση με την οποία τελικά συμφώνησε ο 

φωτογράφος.

\�$� !)�$ �&"�� 
� HP
��������	
��� 
���������� compact 

Μετά την αποχή μερικών χρόνων από 

την αγορά φωτ. μηχανών για την HP 

πρόσφατα ανακοινώθηκε η κυκλοφορία 

δύο καινούριων μοντέλων με τo λογότυπο 

της εταιρίας. Η HP d3000 έχει ανάλυση 

16 MP με 21x  οπτικό ζουμ, 720p 

υψηλής ανάλυσης βίντεο, ευρυγώνιο 

φακό 25mm και 26 λειτουργίες σκηνών. 

Η δεύτερη μηχανή, HPs510, διαθέτει 

επίσης 16Megapixel και 720p υψηλής 

ανάλυσης βίντεο 5x οπτικό ζουμ και 

26mm ευρυγώνιο φακό. Οι φωτογραφικές 

μηχανές HP θα εισάγονται και στην Ελλάδα 

από την εταιρία Kαμπανάος.

500 #%�)�� 
&�� )" Vimeo
Extra �������
��� ���	������

Ανακοινώθηκε πρόσφατα, πως πλέον 

οι χρήστες του Vimeo, μπορούν 

να έχουν στην διάθεσή τους  500, 

περίπου, καινούρια φίλτρα, με τα οποία 

μπορούν να επεξεγαστούν τα βίντεό 

τους και να τους προσθέσουν υψηλής 

ποιότητας οπτικά εφέ. Παράλληλα με 

τις ήδη υπάρχουσες μουσικές επιλογές 

και τα εργαλεία, ο χρήστης επεμβαίνει 

στυλιστικά στα βίντεό του, δίνοντας  

έτσι το ύφος μιας επαγγελματικής 

δουλειάς, πράγμα μέχρι τώρα απρόσιτο 

για τους πολλούς. Τα πάνω από 500 

Looks, όπως λέγονται, μπορούν να 

εφαρμοστούν στο βίντεο και ο χρήστης 

να βλέπει παράλληλα προεπισκόπιση 

της εικόνας, πριν και μετά το εφέ. Το 

Vimeo προσφέρει καινοτόμες επιλογές, 

συμπεριλαμβανομένης και της 

ρύθμισης της οξύτητας από 0 – 100%. 
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Nikon - Microsoft
?�� ����� ���������� ��(���� 
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Για την αδειοδότηση της χρήσης 

ορισμένων πατεντών στις μηχανές με 

Android, η Nikon υπέγραψε συμφωνητικό 

άδειας με την Microsoft. Η Microsoft το 

τελευταίο διάστημα έχει πείσει αρκετούς 

κατασκευαστές ότι πρέπει να υπογράφουν 

συμφωνητικό μαζί της για την χρήση 

κάποιων τεχνολογιών που συνοδεύουν το 

Android. Σε αποτέλεσμα της πρακτικής της 

αυτής έχει ήδη συνάψει συμφωνητικά με 

την Samsung, LG, HTC, Acer και Barnes & 

Noble.

K��$"W��" top smartphone )�� Samsung
=� ��� Galaxy S4

Μέσω του Twitter η Samsung προετοίμασε τους followers για την κυκλοφορία του 

νέου Galaxy S4 στις 14 Μαρτίου, πιστεύοντας πως έτσι θα τραβήξει το ενδιαφέρον του 

τεχνολογικού κόσμου. Ανακοινώθηκε μάλιστα μακριά από τα φώτα του Mobile World 

Congress το οποίο πραγματοποιήθηκε την εβδομάδα που μας πέρασε στη Βαρκελώνη. 

Το media event θα πραγματοποιηθεί στο Radio City Music Hall της Nέας Υόρκης και 

θα μεταδοθεί με live streaming στην Times Square. Η καινούρια συσκευή θα διαθέτει 

ακόμα καλύτερα χαρακτηριστικά φωτογραφικής μηχανής, εφόσον θα κυκλοφορήσει 

με αισθητήρα 13MP και τα λεγόμενα Ultrapixel, σε σύγκριση και με το S3 με τα 8 MP.

���W+��� ��"(�; 
,.)"&��#%��
3�����' ��� ��(�����

H Ελεύθερη Σπουδή Φωτογραφίας του 

Πειραϊκού Συνδέσμου και οι Φωτοερευνητές, σας 

προσκαλούν να εγκαταλείψετε τους γρήγορους 

ρυθμούς της πόλης, τις εικονικές περιπλανήσεις 

στο διαδίκτυο, καθώς και  τα κάθε είδους στατικά 

“ταξείδια“ σας , και να αποδράσετε  το Τριήμερο 

Καθαρής Δευτέρας 16, 17 και 18 Μαρτίου 

2013 στα πανέμορφα Γιάννενα και τα αγέρωχα 

Ζαγοροχώρια για αποτυπώσεις φρέσκων  στιγμών 

και μοναδικών τόπων. Όλοι οι φωτογραφόφιλοι 

και οι φίλοι τους είναι ευπρόσδεκτοι

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ-ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ :

Κίμων Αξαόπουλος 2102913102 6932305880  

kimon@otenet.gr

ωτογραφία 
Οι “ενημερώσεις” μου για την 

www.facebook.com/photographos.mag

� K�K��"+;��  
)"( ,���&��#"(
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Super προσφορά!

�������	 
� ������ ��� ����� ���  
��� �������	
��: 210 8541400, info@photo.gr
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J*<�)� marketing
M�� *Y(�$� ���#�<�!)��; ��!)��)�%� 
��'��� ��
� Colgate �� ����� �
� ����	
�
 ���� ���� ���L�� �
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������ marketing

Δείτε τώρα πιο προσεκτικά τις φωτογραφίες! 

Στην πρώτη η κοπέλα έχει έξι δάκτυλα.

Στη δεύτερη το χέρι έρχεται από το πουθενά.

Στην τρίτη ο άντρας έχει μόνο ένα αφτί.

Η εκστρατεία πέτυχε το σκοπό της γιατί απέδειξε ότι υπολείμματα φαγητού στα δόντια 

τραβούν  περισσότερη προσοχή από οτιδήποτε άλλο!
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