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Η φετινή διοργάνωση της PHOTOVISION είναι η δέκατη κατά 

σειρά. Aισίως συμπληρώνονται είκοσι χρόνια αφ’ ότου 

ξεκίνησε η οργανωτική διαδικασία (το 1993) που κατέληξε μετά 

από δύο ολόκληρα χρόνια εντατικής προετοιμασίας στην πρώτη 

PHOTOVISION, το 1995. Το γεγονός θα εορτασθεί φέτος με 

διάφορους τρόπους αρχίζοντας από την τελετή εγκαινίων της έκθεσης 

και το party του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ που θα ακολουθήσει μέχρι αργά 

το βράδυ της Παρασκευής 5 Απριλίου. Ένας εκ των χορηγών της 

εκδήλωσης είναι και η ποτοποιία ΤΣΙΛΙΛΗ που θα προσφέρει στους 

καλεσμένους το καταπληκτικό παλαιωμένο τσίπουρο Dark Cave μαζί 

φυσικά με το γνωστό γλυκόπιοτο τσίπουρο (με ή χωρίς γλυκάνισο). 

Όμως εκτός από τσίπουρο, η ποτοποιία ΤΣΙΛΙΛΗ θα προσφέρει στους 

καλεσμένους και το πολυβραβευμένο κρασί παραγωγής της, 

τον ΑΣΚΗΤΙΚΟ ΟΙΝΟ (Λευκό, ροζέ και κόκκινο).

                                                          Μείνετε συντονισμένοι!
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Το ενημερωτικό συνέδριο του ΣΕΚΑΦ που 

πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Τετάρτη 

13 Μαρτίου στο Ευγενίδειο Ίδρυμα έδωσε ερεθίσματα σε 

όσους το παρακολούθησαν για σκέψη και προβληματισμό 

σε μια σειρά από ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. 

Θα σταθώ στο... υστερόγραφο όπως έλεγαν και οι παλιοί 

δημοσιογράφοι. Δηλαδή, σε ένα θέμα που συζητήθηκε 

λίγο πριν τελειώσει η εκδήλωση. Διατυπώθηκε, λοιπόν, 

η άποψη ότι δεν έχει διαδοθεί στη χώρα μας το photobook 

όπως π.χ. στη Γερμανία, στην Αγγλία, στις Η.Π.Α. κ.α. 

γιατί δεν το προωθούν τα φωτογραφεία, δεν το 

διαφημίζουν τα κλαδικά περιοδικά, δεν κάνουν τίποτα οι 

μεγάλες εταιρείες, δεν γίνονται μεγάλες επενδύσεις κλπ. 

Κοντολογίς ότι όλη η ελληνική φωτογραφική αγορά 

έχει συνωμοτήσει εναντίον αυτής της τόσο διαδεδομένης 

πρακτικής εκτύπωσης σε όλον τον κόσμο, πλην 

Ελλάδος. Τονίσθηκε ακόμη με έμφαση το γεγονός ότι 

στα ανεπτυγμένα κράτη το φωτογραφικό κατάστημα έχει 

βρει ποικίλους τρόπους να αξιοποιήσει προς όφελός του 

τις δυνατότητες που του παρέχει το διαδίκτυο με έξυπνες 

προτάσεις στο πνεύμα της εποχής: Φθηνά τυπώματα 

τελαρωμένα σε καμβά, προσωποποιημένα ημερολόγια, 

αναμνηστικές κάρτες και μια ολόκληρη σειρά νέων 

προϊόντων σε αγαστή και ποικιλόμορφη σύμπλευση και 

συνεργασία με το internet. Ειπώθηκε ακόμη από σύνεδρο 

ότι ενδεχομένως όλα τα παραπάνω να τα αντιμετωπίζει το 

- συντηρητικό - ελληνικό φωτογραφείο ως «αμερικανιές». 

Όπως π.χ. την γιορτή των ερωτευμένων του Αγίου 

Βαλεντίνου στις 14 Φεβρουαρίου. Με άλλα λόγια αντί το 

ελληνικό φωτογραφικό κατάστημα να αναζητήσει τρόπους 

να διευρύνει την γκάμα των προϊόντων και υπηρεσιών 

του όπως συμβαίνει στο εξωτερικό, παραμένει αμήχανο, 

σκεπτικό και εν κατακλείδι αρνητικό σε κάθε νέα πρόταση. 

Αποτέλεσμα; Η συρρίκνωση των εργασιών και το λουκέτο. 

Αντί, λοιπόν, να αφομοιωθούν γρήγορα οι εξελίξεις 

μπαίνοντας στην καθημερινή πρακτική του φωτογραφείου 

και εκπαιδεύοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο τον καταναλωτή 

στα νέα προϊόντα... άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. 

Η κουβέντα στρέφεται στο χαράτσι της ΔΕΗ, στη λίστα 

Λαγκάρντ, στην καταστροφή... του κεφαλαίου, στις 

παθογένειες του κράτους μας κλπ. Η συζήτηση άνοιξε, 

λοιπόν και το θέμα είναι τεράστιο. Θα σας πω την 

προσωπική μου άποψη επί του θέματος αφού όμως πρώτα 

διαβάσουμε όλοι την δική σας. Στείλτε την εδώ.

ΣΕΚΑΦ: Φωτορεπορτάζ & στιγμιότυπα από το ενημερωτικό συνέδριο στη σελίδα 21
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���	 ����������	: ��������� 5/4 16:00 - 21:00, ��!!��� 6/4, "������ 7/4 & #������ 8/4  11:00 - 21:00 

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

(�� �� ���� ��������� ���	 ������	 ����� ���� �)

http://www.photovision.gr/gr/exhibition/news/participating-companies
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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 teuxos188.indd   4 16/3/2013   11:58:09 ��
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��������	 
�	 ����

������� �
12:00 - 13:30

•  ������ �	 ������� ��� ����	��� ���	��� 
�	
� ��
� �	
� ������
�� �� �������
� ������� ��
. 

����� ������!�
� 
�" ���
�#��	�" ��� 
�" $#��
�
�
�" 

��# ��" ��������� � ������� 
������	� ��� �� 
�" 

�%��������
� $����#����� �
�" �����" ��".

����
����: &������" &�������"
�����: 25 �#�' (
��� �� ).*.�.)

14:30 - 16:00
• K	����������	 ����� �	� ��������
*�" �� $�	
� �
�� �,��� �� ���
�
�
� ��� �� 
#�'��
� 

���
� 
�" ��
�����	�" �
� ��	
� ��� �
� �����
����. 

/������������ �,���", printer profiles, Fine Art ��� 

�#�
��� ��� a/� ��� ������" ��
#�'���". 

����
����: 9�'���" ;<'�
<�"
�����: 25 �#�' (
��� �� ).*.�.)

17:00 - 18:30
• Photoshop. �	���� ��
	���	
����#
��� ����#�	��� 
�� ?����'� ������	�� ��� ��" 

�����!�� �� 
� �%��������#�� $����#�����. �� ����
�" ��� 


� layers. T� �	$� 
�� ���	�� - $������" JPEG, 

TIFF & RAW.

����
����: 9�'���" B���"

�����: 25 �#�' (
��� �� ).*.�.)

19:30 - 21:00
• Photoshop. ��!��"� ������"�
*���#�	��� 
�� ��� �#��,������� $���,'���� ��� 

����?����� �
�" ��
�����	�" ��" ���� ��� ����#�� 

�#����������� ����$�����
��.

����
����: 9�'���" B���"
�����: 25 �#�' (
��� �� ).*.�.)

������� &
15:00 - 17:00
• #��"� ������"� ������$
;� ��������� ,� ������
�����,�	 �� ��$��� $����������� 

�
�!�
��. �� �	��� ��	$��%� 
����'� ��� ����#�	��� ����-

�����'� �!���� ��
����!.

����
��"�: ��. &����
<���" - 9. B#������"  
�����: 30 �#�' (
��� �� )*�)

18:00 - 20:30
• %��
�	��	 Glamour
;� ��������� �������?���� �!�
��� ���,�
��� ����#�� 
�# 

�	$�#" ��� 
�# ����
�!����# �%�������!/��
����!. �� 

�����#,���� ����
��� �%������ ������ �� ���
��� ��� 

���#" 
�#" �#���
���
�".

����
��"�: ��. &����
<���" - 9. B#������"  
�����: 40 �#�' (
��� �� )*�)

������� 9
12:00 - 13:30

•  Adobe Lightroom 
D���	���� ��� ���%�����	� RAW format �� 
�!
�
� ��� 

�#���	� �� 
� $�������" ���������. 

����
����: �
��
�" ���������#
�����: 25 �#�' (
��� �� ).*.�.)

17:00 - 18:30
• �	�$����� ���
�	����, �&�	!
������'�
� 
�� ��
�������� ��" ����
�
�. ����!��
� 
� 

�#��,������ ��,� �
� �!�,���, 
� ��
���
���� ��� �
� 

�'��. *���� ����$�	���
� ��� ����
���" �#�?�#��".

����
����: �
��
�" ���������#
�����: 15 �#�' (
��� �� ).*.�.)

�#��#() 6 #*+-/-)0 2013

�
��

��
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�
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Y�� ��� ��	�
� ��� �..�.�.�.


���� E������ 
���	�����
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��������	 
�	 ����
Y�� ��� ��	�
� ��� �..�.�.�.


���� E������ 
���	�����

�0+-#�5 7 #*+-/-)0 2013

������� �
12:00 - 13:30

•  ������ �	 ������� ��� ����	��� ���	��� 
�	
� ��
� �	
� ������
�� �� �������
� ������� ��
. 

����� ������!�
� 
�" ���
�#��	�" ��� 
�" $#��
�
�
�" 

��# ��" ��������� � ������� 
������	� ��� �� 
�" 

�%��������
� $����#����� �
�" �����" ��".

����
����: &������" &�������"
�����: 25 �#�' (
��� �� ).*.�.)

14:30 - 16:00
• K	����������	 ����� �	� ��������
*�" �� $�	
� �
�� �,��� �� ���
�
�
� ��� �� 
#�'��
� 

���
� 
�" ��
�����	�" �
� ��	
� ��� �
� �����
����. 

/������������ �,���", printer profiles, Fine Art ��� 

�#�
��� ��� a/� ��� ������" ��
#�'���". 

����
����: 9�'���" ;<'�
<�"
�����: 25 �#�' (
��� �� ).*.�.)

17:00 - 18:30
• Photoshop. �	���� ��
	���	
����#
��� ����#�	��� 
�� ?����'� ������	�� ��� 

��" �����!�� �� 
� �%��������#�� $����#�����. 

�� ����
�" ��� 
� layers. T� �	$� 
�� ���	�� - 

$������" JPEG, TIFF & RAW.

����
����: 9�'���" B���"

�����: 25 �#�' (
��� �� ).*.�.)

19:30 - 21:00
• Photoshop. ��!��"� ������"�
*���#�	��� 
�� ��� �#��,������� $���,'���� ��� 

����?����� �
�" ��
�����	�" ��" ���� ��� ����#�� 

�#����������� ����$�����
��.

����
����: 9�'���" B���"
�����: 25 �#�' (
��� �� ).*.�.)

������� &
15:00 - 17:00
• #��"� ������"� ������$
;� ��������� ,� ������
�����,�	 �� ��$��� 

$����������� �
�!�
��. �� �	��� ��	$��%� 
����'� ��� 

����#�	��� ���������'� �!���� ��
����!.

����
��"�: ��. &����
<���" - 9. B#������"  
�����: 30 �#�' (
��� �� )*�)

18:00 - 20:30
• %��
�	��	 Glamour
;� ��������� �������?���� �!�
��� ���,�
��� ����#�� 


�# �	$�#" ��� 
�# ����
�!����# �%�������!/��
����!. 

�� �����#,���� ����
��� �%������ ������ �� ���
��� 

��� ���#" 
�#" �#���
���
�".

����
��"�: ��. &����
<���" - 9. B#������"  
�����: 40 �#�' (
��� �� )*�)

������� 9
12:00 - 13:30

•  Adobe Lightroom 
D���	���� ��� ���%�����	� RAW format �� 
�!
�
� ��� 

�#���	� �� 
� $�������" ���������. 

����
����: �
��
�" ���������#
�����: 25 �#�' (
��� �� ).*.�.)

17:00 - 18:30
• �	�$����� ���
�	����, �&�	!
������'�
� 
�� ��
�������� ��" ����
�
�. ����!��
� 


� �#��,������ ��,� �
� �!�,���, 
� ��
���
���� 

��� �
� �'��. *���� ����$�	���
� ��� ����
���" 

�#�?�#��".

����
����: �
��
�" ���������#
�����: 15 �#�' (
��� �� ).*.�.)

*�H��/��K 5 �*H�L���
8-)+(#9)0�� ‘‘20 ;+)<-# PHOTOVISION’’
M�� 20:00 ��� ��" �
�# ��
�%�#��!
*��	�
��� )O;�9H�)��. 
K ��$����� ,� ������
�����,�	 �����" ��
� 
�� ��	���� 
���
� ������	�� �� 

������ 
�� �#�������� 20 ����� ��� 
�� ����%� $���������" 
�" ��'
�" 

PHOTOVISION. �	�
� ���� ����������!  B� 
����!$� ��� <��
��� ��#����!
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 ������� �/DKLO��OY

16:00 - 17:30
• *�� �	 	=�������� �	 social media & ��� 
�������!�� 
�	 �	 	�=����� ��� ��������
;� ����� ‘’like’’ $�� ���	<�#� 
� 
���	� 
�" ����	����" ��"! 

Z����<��
�� ��������" ��� 
�����" ��# �� ��
�
����#� 
�� 

����������
�
� �
� social media ��� �
�" ��
����	$�" ��" �� 

�������"! *'"; ���
� �� ��" 
� $�	%�#��!

����
����: Y. B����������" & �#�����
�"
�����: 25 �#�' (
��� �� )*�)

18:30 - 20:00
• 5 ���������� ���� ���� ��� ������
�$��	�" ���?	���" ��� 
� ��
�������� ����	���� �
�� ���� 
�" 

��	��".;� ��� ���������� ����?�����, $#��
�
�
�" ��� �	�$#���.  

K �%����	��� ����$#
��'� ���������
�� ��� ���$�
�����. 

*���
���", ����#�� & �������" ���
�
��'� ���$!���.

����
��"�: �. L�?��
�", ���������	
�� 
�. �����
���", ���������	
�� - ������� 
��. B	���", ����������	� 
�����: 25 �#�' (
��� �� )*�)

;�� /#����� 7 �����	�# 2013 ���� ��$���
�" 
� 
���,#��!�, �� ���
��	� 
� '�� 
�" ��,���" �
� ��������, 
,� �����#,���#� 
�� �#����
� $��$���� 
�" *��������" 
L������#. B� 
�� ����
���� 
�#" �
�" ����
��
����" 
�" 
��,���" 
� ��������, ,� ��?�#� ����" �� ������ ������� 
��
�������'� ����'� �ctioncam ��� ����� $'���. ;�� 
��$����� $������'��#� ��� �����! 
� �����$��� Mbike & 
)O;�9H�)��. 
9�� �������
���" ���
�������" ��� $��'���" �#���
��" 
���	
� �
� site 
�" ��,���" www.photovision.gr � �
� 
www.facebook.com/photovision.gr

*!��	�!���	 PHOTOVISION

8�	 ��	

���	����

�������" �
� ���������
/���
� ��� 
'�� on line ���
��� �
� www.photovision.gr 

���� 31 B��
	�# � $������
��� �
� reception 
�" ��,���".

*	���: 5 �������� �� �������� �	�"��� !��	���	 
!����� ����!� ���� "����� ���� ��� ��"���

Y�� ��� ��	�
� ��� �..�.�.�.


���� E������ 
���	�����

������� �/DKLO��OY

12:00 - 13:30
•‘‘%��
�	��?��	�’’ ��� ������ �� �����	, 
	�	?��&��	� ��� ���	����� �� 	$��. 
K ����� 
�� ����
���'� ��$'� �
�� ����$�. 

)�
��������" �����", 
����� ����
����
��� & �%���%� 

�#
'�. *����������� ��
�������'� ����'�. ����#�� 


����� ��� �����
���" ��� 
� ������.

����
����: K�	�" /��������#��" / GfK Hellas
���!�: ���!,��� 

16:00 - 17:30 
*�� �	 	=�������� �	 social media & ��� 
�������!�� 
�	 �	 	�=����� ��� ��������
;� ����� ‘’like’’ $�� ���	<�#� 
� 
���	� 
�" ����	����" 

��"! Z����<��
�� ��������" ��� 
�����" ��# �� 

��
�
����#� 
�� ����������
�
� �
� social media ��� 

�
�" ��
����	$�" ��" �� �������"! *'"; ���
� �� ��" 
� 

$�	%�#��!

����
����: Y. B����������" & �#�����
�"
�����: 25 �#�' (
��� �� )*�)

18:30 - 20:00
• *	�������	 )����!�	 %��
�����
�������
��� �#���
��� �� ���� 
����'� ����
�	�� 

���� ��� ����������#" ���������
	�" ��
������#" ��’ 

��� 
�� ����$�.

���!�: ���!,���

�0+-#�5 7 #*+-/-)0 2013�#��#() 6 #*+-/-)0 2013

photography

��" ��������!�� �� ����
���#�� ��<	 
� $���
� $��������� 

�" PHOTOVISION, 
� ������ ��,��� ��� 
�� ������ ��� 

�" ��������" 
�". D�	%
� ��" 
�� 
�" ������" ��" 
� ����	��� 
��� ��"  � ��
�������� 

���. *�# %���
�... � 
�#���
�� ��" �����	 �� 
�	��� �	� ��� �#
�" ��# ,� 

#��,�!� ��� ,� ��
�,�!� 
�
� PKOTOVISION! B��� 20 
B��
	�# �����������
� 
�� 
����� ��" ��� 
�� ��
�����	� 
��� ���?��
� ��" 
���" 
��
�����	�" ��", �
� ���	$� 
�" PHOTOVISION 
�
� FB: www.facebook.com/photovision.gr 
E���������" ��
�����	�" ,� 
#��,�!� ��� ,� ��
�,�!�, �� 
��$��� $����������� '��, ��# ,� ���
���	 
� meeting point 

�� �#�
����
'� 
�# �����$���! �� ���#" 
�#" �����'�
�", 
�	��#" ��� ���� 
�# group 
�# )O;�9H�)��.
��" �#����
�!�� ��� 
�� ����� ��" ��� 
�� #���
���%� ��" ��� 
�#
� 
� �����. K �#���
�� ��" �	��� ���
� ��� ���������
� 
�����
� 
�" $���
����
�
�" 
�# )O;�9H�)��.

%��
�	����� !�	
�������
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ENTER
OUR
WORLD
www.photodeals.gr

ART DEALS | EXCLUSIVE DEALS | RETAIL DEALS | www.photodeals.gr

ΣΟΛΩΝΟΣ 48 | 56431 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | Τ. 2310 600508, 

2310 588420 | info@prolab.gr | www.prolab.gr

www.facebook.com/photodeals.gr www.twitter.com/photodealsgr prolab.gr

Η νέα πρόταση 
συνεργασίας 
με τον φωτογράφο

PROLAB
proudly 
presents >>

NNoo 32- 3
3

 32- 3
3
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E��"���� ���
�	��	�

...���"��� 	����:

• “ZEUXIS art Group” • /�q��
• L��ZK )O;�9H�)��� Y./. /OY�;�Y;�Y��*�L�;OY
• )O;�/;�� • )O;��H��YK;�� - �L����HK �*��DK

)O;�9H�)��� �.�.

×ÏÑÇÃ��  Å�ÉÊÏÉÍÙÍ�Á�

OÑÃÁÍÙÓÇ - ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ: ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÖÙÔÏ����!�  ÔÑÏÕÐÁÊÇ 1, 104 45 ÁÈÇÍÁ, 
Ô�".: 210 8541400, fax: 210 8541485, e-mail: photovision@photo.gr http://www.photo.gr, www.photovision.gr,

• PHOTOWEDDING STORIES
B�� $������
��� ��
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PHOTOVISION 2013
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Από τη στήλη αυτή συνεχίζουμε ως την έναρξη της Photovision, να φιλοξενούμε τις συμμετέχουσες εταιρίες προκειμένου 

να μας μιλήσουν όχι μόνον για προϊόντα αλλά και για δραστηριότητες, σεμινάρια, ενημερωτικές καμπάνιες και οτιδήποτε 

επίκαιρο τρέχει. Οι μικρές συνεντεύξεις αποτυπώνουν τον παλμό της φωτογραφικής αγοράς, τις ανησυχίες, 

τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, ανακοινώσεις με γενικότερο ενδιαφέρον κλπ. 

News
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Divitec 
• Το brandname της BenQ επανέρχεται στην ελληνική αγορά μέσα από το δικό σας 

δίκτυο. Τι σας έκανε να αποφασίσετε την ανάληψη της διανομής  της BenQ; Ποια 

θεωρείται ότι είναι η δυναμική της στην ελληνική αγορά;

Η BenQείναι ένας πολύ σημαντικός κατασκευαστής προιόντων υπερ-υψηλής τεχνολογίας. 

Είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής DLP projectors,  ενώ στο BenQ Group ανήκει και η 

AUO που είναι ο 2ος μεγαλύτερος κατασκευαστής LCD panel στον κόσμο. Παράλληλα 

η BenQ έχει σημαντικό μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη στις digital cameras. Στην Ελλάδα 

η BenQείναι γνωστή μόνο για τους projectorς. Στόχος μας είναι η BenQ να κατακτήσει 

τα μερίδια αγοράς που της αναλογούν σε όλες τις κατηγορίες των προϊόντων που 

δραστηριοποιείται.

• Η BenQ έχει ένα πλούσιο portfolio με τεχνολογικά προϊόντα που αφορούν την 

εικόνα. Ποια από αυτά θα δούμε στην ελληνική αγορά; 

Η Divitecθα προωθήσει την πλήρη γκάμα των προιόντων που διαθέτει η BenQ στην 

Ευρώπη, δηλαδή Projectors, LED/LCD Monitors, Digital Cameras και LED φωτισμό.

Όσον αφορά τους Projectors να επισημάνω ότι επικεντρωνόμαστε στην καινούργια σειρά 

BenQ που είναι οι περισσότεροι Full D (και με Βlu-ray player) και ενσωματώνουν την 

τεχνολογία Smart Eco που εξασφαλίζει πολύ χαμηλότερη κατανάλωση ρεύματος και 

λάμπα 6.500 ωρών. Επιπλέον να υπενθυμίσω ότι οι BenQ projectors έχουν τρία χρόνια 

εγγύηση (1 χρόνο για την λάμπα) σε αντίθεση με τον ανταγωνισμό που δίνει έως δύο.

Όσον αφορά τις Digital Cameras, εστιάζουμε στις HighZoom (16Megapixel και 

18Μegapixel με έως 36x zoom) και στις All Weather.

• Στο εξωτερικό η BenQ είναι επιτυχημένη 

και στον τομέα των LCD μόνιτορ. Ποιές 

τεχνολογίες είναι αυτές που την κάνουν να 

ξεχωρίζει;

Όπως προανέφερα στον όμιλο της 

BenQ ανήκει η AUO, ο 2ος μεγαλύτερος 

κατασκευαστής LCD panels στον κόσμο. 

Αυτό δίνει στην BenQ τη δυνατότητα να 

έχει άμεση και αποκλειστική πρόσβαση σε 

πρωτοποριακές τεχνολογίες απεικόνισης.  

Συγκεκριμένα αναφέρω την τεχνολογία 

VALED Panel που προσφέρει πολύ 

υψηλότερη ευκρίνεια, και χρωματική 

απόδοση από τα συμβατικά LED monitors. 

Θεωρώ ότι τα BenQ LED Monitorsείναι 

ιδανικά για επεξεργασία φωτογραφίας.

Επίσης να επισημάνω ότι τα BenQ Monitors 

καλύπτονται από 3 χρόνια Οn Site (για τον 

πρώτο χρόνο) εγγύηση.
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• Έχει περάσει πάνω από ένας χρόνος από την επίσημη παρουσίαση του Nikon System 1. 

Τι ώθησε την εταιρία σας να περάσει και σε μια δεύτερη μοντούρα φακών εξήντα και πλέον 

χρόνια μετά τo θρυλικό Mount F (1950);

Eίναι αλήθεια ότι η Nikon μελετάει πολύ προσεκτικά τις κινήσεις και πρωτοβουλίες 

πριν προχωρήσει σε μια νέα κατηγορία προϊόντων. Έτσι ανέλυσε την αποδοχή από την 

αγορά των mirrorless ή CSC που ξεκίνησαν το 2008 και θέλησε να δώσει ένα πραγματικά 

πρωτοποριακό όσο και πλήρες προϊόν. Κεντρική σημασία είχε το φορμά του αισθητήρα. Η 

εύκολη λύση θα ήταν να διατηρήσει το φορμά APS-C στο οποίο έχει τεράστια τεχνογνωσία. 

Αντ’ αυτού προτίμησε να επενδύσει σε έρευνα και να καθιερώσει ένα καινούργιο φορμά 

το CX μεγέθους 1in. (crop factor 2,7x). H επιλογή δεν ήταν τυχαία αλλά προέκυψε με 

βάση κριτήρια όπως οι πολύ συμπαγείς διαστάσεις φακών και μηχανών αλλά ταυτόχρονα 

και η απόλυτα ικανοποιητική απόδοση χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας CMOS. Ήδη το 

Σεπτέμβρη του 2011 προχώρησε στην αναγγελία των πρώτων προϊόντων της σειράς Nikon 1 

που περιλάμβαναν τα δύο αρχικά σώματα τέσσερις φακούς και διάφορα αξεσουάρ. 

• Πως έχει εξελιχθεί η σειρά ως σήμερα;

Η εμπειρία που σώρευσε η Nikon κατά τον πρώτο χρόνο της κυκλοφορίας της σειράς στις 

διάφορες αγορές, αξιοποιήθηκε θετικά για την αναθεώρηση της γκάμας με βελτιωμένα 

χαρακτηριστικά και απόδοση. Έτσι ενισχύσαμε την απήχηση έχοντας πλέον τρία μοντέλα 

που διαβαθμίζονται από την “entry level” S1, τη “mid range” J3 και την “enthusiast” V2.  

H S1 (10.1Megapixel) πετυχαίνει πραγματικά μινιμαλιστικές διαστάσεις (102x61x30mm) 

συγκρίσιμες με compact μηχανή και την ίδια απλότητα χειρισμών αλλά με εντυπωσιακά 

καλύτερη απόδοση σε σχέση με compact. Aνεβαίνοντας ένα σκαλοπάτι οι μικρές φυσικές 

διαστάσεις παραμένουν αλλά η απόδοση βελτιώνεται χάρη στον δεύτερης γενιάς 14,2 

Megapixel της J3. Tέλος στην κορυφή του System 1 τοποθετείται η V2 επίσης με 14,2 

Μegapixel που αποβλέπει στους ψαγμένους φωτογράφους που ενδεχομένως είναι κάτοχοι 

και μιας hi end DSLR αλλά χρειάζονται μια μηχανή αξιώσεων σε μικρό μέγεθος. Με το 

έντονα σχηματισμένο grip, το τετραγωνισμένο EVF στο κέντρο της πάνω πλευράς και το 

αναδιπλούμενο φλας παραπέμπει ουτως ή άλλως στην DSLR σχεδίαση. Οι ενθουσιώδεις 

χρήστες θα χαρούν για τα επαρκέστατα χειριστήρια μεταξύ άλλων και τον επιλογέα 

λειτουργιών έκθεσης P, S, A, M και 

το ηλεκτρονικό προσοφθάλμιο. 

H V2 διαθέτει επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά όπως ριπή 15fps. 

και μάλιστα με διατήρηση του Focus 

Tracking, Full HD video 1080p/30, 

Smart Photo Selector με αυτόματη 

επιλογή των καλύτερων από 20 

καρέ,  Enhanced Motion Snapshot 

μια λειτουργία κληρονομημένη από 

την V1 όπου κάθε φωτογραφικό καρέ 

συνοδεύεται αυτόματα από video clip 

διάρκειας 4 ή 10sec, HDR και πολλά 

άλλα που ξεφεύγουν από τον χώρο 

που έχουμε διαθέσιμο εδώ. 

• Από οπτικά πως πάμε τη στιγμή που 

μιλάμε για τελείως νέα μοντούρα;

Εκτός από τους τέσσερις αρχικούς 

φακούς, η Nikon προσθέτει 

καινούργιους με σκοπό την 

ολοκλήρωση της γκάμας Nikon 1. 

Έτσι πρόσφατα εντάχθηκαν στη σειρά 

ένας wideangle zoom 6,7-13mm 

(αντιστοιχεί 19-35mm περίπου) 

f/3,5-5,6 με οπτικό σταθεροποιητή 

VR και ένας superzoom VR 10x 10-

100mm f/4-5,6 (27-270mm). Συνολικά 

περιλαμβάνονται 8 φακοί, έξι zoom 

και δύο σταθεροί. 
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• Πως διαμορφώνεται η αγορά εξοπλισμού Professional Video μετά την είσοδο των DSLR 

στον ανταγωνισμό;

Η αγορά αλλάζει προσανατολισμό κάθε φορά που βγαίνει και κάτι καινούργιο. Με την 

είσοδο των DSLR στο κομμάτι του Proffesional Video, έχει σίγουρα μειωθεί η ζήτηση για 

κλασσικές professional κάμερες αλλά έχει αυξηθεί η ζήτηση για περιφερειακό εξοπλισμό 

όπως Mattebox, μικρόφωνα, στηρίγματα καμερών, μικροί γερανοί, φακοί κ.τ.λ. Η DSLR  

έχει φέρει πιο καλλιτεχνικό τρόπο λήψης εικόνας σε πολύ μεγάλο μέρος του χώρου. Για 

να το πετύχεις όμως αυτό χρειάζεσαι μεγάλο αριθμό παρελκόμενων και φυσικά πολύ 

μεγάλη υπομονή... Υπάρχουν όμως τομείς στον χώρο μας που οι DSLR είναι αδύνατον να 

χρησιμοποιηθούν λόγω της απαίτησης γρήγορων λήψεων: όπως η κάλυψη γεγονότων σε 

ειδήσεις, συνέδρια και ακόμα και ένα μέρος των λήψεων σε γάμους.

• Ποιο είναι ακριβώς το δικό σας κοινό; 

Το δικό μας κοινό ανήκει στον επαγγελματικό τηλεοπτικό, κινηματογραφικό και 

φωτογραφικό χώρο.  Στόχος μας είναι να προσφέρουμε όλες τις δυνατές επιλογές για την 

λήψη και επεξεργασία εικόνας και ήχου στους πελάτες μας από την αρχή ως το τέλος - 

από φτηνές και απλές μέχρι πιο ακριβές και ποιοτικότερες λύσεις. Πελάτες μας είναι 

τηλεοπτικοί σταθμοί, εταιρείες παραγωγής, σκηνοθέτες, εικονολήπτες, φωτορεπόρτερ, 

φωτογράφοι και πολλοί άλλοι. Επίσης, με την ιστοσελίδα μας www.blk.gr  και την 

συνεχή ανανέωσή της, προσπαθούμε να πλησιάσουμε και τους νέους και ανερχόμενους 

επαγγελματίες του χώρου μας.         

• Βλέπουμε ότι προσφέρετε κλιμάκωση λύσεων και σε βιντεοκάμερες και σε φωτισμό. Τι 

προτιμούν οι επαγγελματίες αυτό τον καιρό;

Οι επαγγελματίες προτιμούν κυρίως φτηνές και αξιόπιστες λύσεις για όλων των ειδών των 

προϊόντων. Φυσικά αυτές οι δύο λέξεις - φτηνό & αξιόπιστο - δεν συνυπάρχουν εύκολα 

- αλλά εμείς εξετάζουμε όλα τα προϊόντα που προμηθεύουμε στους πελάτες μας και τους 

προσφέρουμε πραγματικά αξιόπιστες λύσεις ανεξαρτήτως κόστους. Επίσης η τεχνική 

υποστήριξη και η εγγύηση που προσφέρουμε σε όλα μας τα προϊόντα, δίνει στον πελάτη μια 

ασφάλεια και σιγουριά ακόμα και για την αγορά ενός πιο φτηνού προϊόντος. 

Αυτόν τον δρόμο έχουν ακολουθήσει 

και οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου: 

Sony, Panasonic, JVC  και Canon που 

βγάζουν πλέον και μια πολύ φτηνή αλλά 

αξιόπιστη γκάμα προϊόντων για τους 

πελάτες μας. Φυσικά αν οι απαιτήσεις 

της λήψης είναι μεγάλες τότε οι πελάτες 

προτιμάνε ακριβότερες λύσεις. Γενικότερα 

πάντως υπάρχει τάση για λύσεις με χαμηλές 

φωτιστικές συνθήκες. Δηλαδή κάμερες με 

μεγάλο αισθητήρα και μεγάλη ευαισθησία 

για δυνατότητα λήψης με χαμηλές φωτιστικές 

συνθήκες και μικρό βάθος πεδίου. 

       

• Οι νέες λύσεις φωτισμού όπως τα LED 

υψηλής ισχύος και ρυθμιζόμενης χρωμ. 

θερμοκρασίας κερδίζουν έδαφος;

Τα LED προσφέρουν σήμερα καλό φωτισμό, 

πλήρη φορητότητα και  μείωση του κόστους 

αναλώσιμων (λαμπών). Φυσικά ο φωτισμός 

τους ακόμα δεν είναι εξίσου δυνατός και 

με την ίδια πιστότητα χρώματος όπως τα 

κλασικά tungsten ή φωτιστικά φθορίου 

των 220V. Βέβαια συνεχώς βελτιώνονται 

και εξελίσσονται με αποτέλεσμα να 

αποτελούν πλέον αξιόπιστες λύσεις για την 

επαγγελματική λήψη εικόνας. Τα καινούργια 

LED με ρύθμιση θερμοκρασίας χρώματος 

έλυσαν πλέον το πρόβλημα της πιστότητας 

του χρώματος και όλο και περισσότεροι 

πελάτες μας τα προτιμούν για την κάλυψη των 

αναγκών τους.  

• Έχετε αποφασίσει που θα εστιάσετε την 

παρουσία σας στην Photovision;

Θα εστιάσουμε στην δυνατότητα πλήρους 

κάλυψης των αναγκών των πελατών μας από 

την εταιρεία μας. Δηλαδή ότι έχουμε λύσεις 

για όλες τις ανάγκες - από την λήψη της 

εικόνας και του ήχου μέχρι την επεξεργασία 

σε επαγγελματικά συστήματα μοντάζ. Επίσης 

θα εστιάσουμε και στις υπηρεσίες μας, που 

είναι το εξουσιοδοτημένο service μας και η 

τεχνική υποστήριξη αλλά και η δυνατότητα 

ενοικίασης εξοπλισμού για την κάλυψη 

περαιτέρω αναγκών των πελατών μας.    

Στην έκθεση θα έχουμε προς επίδειξη 

πολύ μεγάλη γκάμα νέων προϊόντων. 

Όπως κάμερες Panasonic AG-AC160, JVC 

GY-HM650, Blackmagic Cinema και Sony 

NEX-FS700, Γερανούς PROAM, Steadycam 

Wondlan, Τριπόδια Secced, Sliders 

Slidekamera, Φακούς Samyang, Φωτιστικά 

LED Farseeing και Ελικόπτερο Xaircraft X650 

με Gopro Hero 3.
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Virtual, πολυεπίπεδη περιήγηση στη

Κάντε κλικ εδώ!

Δείτε την προηγούμενη διοργάνωση της PHOTOVISION 2011, κάνοντας κλικ εδώ!
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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 Καλλικράτης Μανιάτης 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, ���!>!��?* �@���B)*: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, 


"C��!��(���*: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ��C���? !����?"�B): ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ  

���F)�����*: 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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Την εκδήλωση παρουσίασε ο κ. Γιάννης Μελίτας της Sony Hellas. 

Προλόγισε ο πρόεδρος του ΣΕΚΑΦ κ. Βασίλης Ζήβας της Ιntersys,

ο οποίος αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του ΣΕΚΑΦ μία εκ των 

οποίων υπήρξε η προετοιμασία του συνεδρίου με την μετάκληση 

έγκυρων ομιλητών και η διοργάνωσή του ώστε να μετάσχει κατά 

το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός στελεχών των επιχειρήσεων 

μελών και να μεταφερθεί πολύτιμη πληροφόρηση. Ακολούθησαν 

ομιλίες των εισηγητών και συγκεκριμένα: της κας Βικτωρίας Ράπτη 

GfK Insight Manager που αναφέρθηκε στη διαμορφούμενη 

καταναλωτική συμπεριφορά των ελλήνων σε περιβάλλον κρίσης και 

πως επηρεάζει το imaging, του κ. Ηλία Κανελλόπουλου GfK Group 

Lead manager CE/Photo που παρουσίασε στοιχεία και τάσεις στην 

ευρωπαίκή πραγματικότητα του Imaging και του βρετανού κου Μat 

Marshall Imaging and Printing, Futuresource που επικεντρώθηκε 

- παραθέτοντας πολλά στοιχεία - κυρίως στην αγορά του photofinishing 

και τις προοπτικές των προϊόντων νέας γενιάς τύπου photobook, 

κάρτες, ημερολόγια, αφίσσες και άλλες ειδικές εκτυπώσεις που 

γνωρίζουν δημοτικότητα στην Ευρώπη αυτό τον καιρό... Η εκδήλωση 

ολοκληρώθηκε με υποβολή ερωτήσεων από πλευράς των παρισταμένων 

προς το πάνελ των ομιλητών. Ακολούθησε δεξίωση στο περιστύλιο 

του Ευγενιδείου. Ελπίζουμε ότι η εξαιρετική αυτή πρωτοβουλία θα βρει 

γόνιμο έδαφος και να επαναληφθεί διευρυμένη στο μέλλον. 

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου 

2013 στο Ευγενίδειο 

Ίδρυμα διοργανώθηκε 

ενημερωτικό συνέδριο 

του ΣΕΚΑΦ 

με θέμα: «Οι προοπτικές 

της Φωτογραφικής 

Αγοράς στην Ευρώπη 

και την Ελλάδα». 

Προσκεκλημένοι 

ήταν τα στελέχη των 

εταιριών - μελών του 

ΣΕΚΑΦ και φιλοδοξία 

της εκδήλωσης να 

ενημερώσει μέσα 

από εισηγήσεις 

εξειδικευμένων 

αναλυτών αγοράς τις 

τάσεις και προοπτικές 

της αγοράς του Imaging 

σε ελληνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο βρετανός ειδικός εισηγητής 
κ.Mat Marshall από την Imaging 

and Printing, Futuresource 
ανέλύσε τις τάσεις στον τομέα του 
Photofinishing με έμφαση στις 
ειδικές εκτυπώσεις

��;
$
+���
�	��%��$� �� �	�
#�� 
� ������3
�$� �#������ �
� *#�������� 6��#�

Γενική άποψη της αίθουσας όπου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Γ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ 
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Το πάνελ των εισηγητών 

Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του ΣΕΚΑΦ 
κ. Βασίλης Ζήβας /Intersys AE αναπτύσσοντας 
παράλληλα στη σύντομη εισήγησή του τον 
προβληματισμό του για τις εξελίξεις στον κλάδο 
αλλά και την αισιόδοξη άποψη ότι ‘‘η κρίση 
γρήγορα θα περάσει’’. Παρενέβη σε πολλές 
περιπτώσεις στην συζήτηση μεταφέροντας την 
πολυετή πείρα του.

Δρόσος Δρόσος / Canon Europe 
Marketing

Λάζαρος Πιατόπουλος / Divitec

Μπ. Αλεξάνδρου /Aλεξάνδρου Χ.& ΣΙΑ ΕΕ Γαβριήλ Νικολαΐδης/Fujifilm Hellas AEBE
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Δ. Δαμακαλίδης, Γ. Γεραμάς, Β. Ζήβας και Ελένη Παπανδρέου

Κ. Ρομοσιός, Δ. Δαμκαλίδης, Σ. Βανέζης, Λ. Πιατόπουλος και Σ. Κούνιο

Γιάννης Δαμκαλίδης, Χριστόφορος Γιαννάτος και ο πρόεδρος Βασίλης Ζήβας

Κώστας Ρομοσιός, Βαγγέλης Στάμος και Ρεγγίνα Κούνιο

Νεκτάριος Αγγελίδης και Μάκης Γαλαίος

Ι. Κουλουμπής και Σάκης Αγερίδης

Θανάσης Θεοχάρης και Σπ. Ευαγγελίδης

Ορέστης Σιαλιαρίδης και Χρήστος Τσακναρίδης

$%��"���"�(+

Weekly teuxos188.indd   23 16/3/2013   12:01:39 ��



������ 188 •  �����	
 18 �
	���� 2013 ����
 24

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

Αναμνηστική φωτογραφία του ΔΣ του ΣΕΚΑΦ 
με τους εισηγητές. Από αριστερά: Ι. Μελίτας, 
Β.Ζήβας,  Δ. Δαμκαλίδης, Β. Ράπτη, Μ. Μarshall, 
I. Γεραμάς, Α. Θεοχάρης και Η. Κανελλόπουλος.

$%��"���"�(+

Το δημοσιογραφικό team του περιοδικού με τον Γ. Μελίτα Σ. Κούνιο, Τ. Τζίμας, Κ. Ρομοσιός, Κ. Ρομοσιός και Δ. Δαμκαλίδης

Η είσοδος του Ευγενιδείου που φιλοξένησε 
την εκδήλωση σε συνεδριακή αίθουσα

Γιώτα Τριανταφύλλου. Το δεξί χέρι του προέδρου του 
ΣΕΚΑΦ με τον Γραμματέα κ.Γιάννη Γεραμά

Στο τέλος παρατέθηκε δεξίωση με κοκτέιλ και 
μπουφέ προς τιμή των προσκεκλημένων

ωτογραφία 
Οι “ενημερώσεις” μου για την 

www.facebook.com/photographos.mag
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ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ - ΧΙΟΣ

��� ��!* �����&���* �)* &�>��)* ��, �)� ���"C�� 

��<��? �"��F�"( 
óôï ðïëõôåëÝò Metropolitan Çotel (5*)

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

ÊÜíåôå Üìåóá êñÜôçóç!
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Fujifilm 
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Kάποτε ήταν οι μεγάλοι του Imaging. Συμπτωματικά, όλοι ανήκαν στο club των 

φιλμάδων: Kodak, Agfa, Fujifilm, Polaroid. Τεράστιες εταιρίες με αφάνταστη 

κερδοφορία ως το 2000, τρελό cash flow και χωρίς ανταγωνισμό. Ένα απίστευτο 

ολιγοπώλιο. Αν το 1990 έλεγες ότι μετά από 20 τόσα χρόνια, οι δύο θα ήταν 

εξαφανισμένες, η μία και μεγαλύτερη υπό πτώχευση και μόνον μία θα επιζούσε, 

θα σε έπαιρναν για …ψυχοπαθή. Κι όμως οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις με 

την επανάσταση του digital έφεραν τα πάνω - κάτω. 

Τα τελευταία χρόνια το βλέμμα των μέσων ενημέρωσης έχει εστιάσει στην Kodak 

και τα παθήματά της. Στην παταγώδη αποτυχία της να μετασχηματιστεί, στο 

σταδιακό ξεπούλημα των «ασημικών», στην αίτηση προστασίας από τους πιστωτές, 

στην περιπέτεια με τις πατέντες που τελικά αγόρασαν για μια χούφτα δολάρια οι 

σημερινοί μεγάλοι Apple, Samsung, LG, Google και σία. 

Σπάνια όμως γράφονται πράγματα για τη Fujifilm, για τη μοναδική εταιρία που 

κάποτε στηρίχθηκε στο φιλμ αλλά κατάφερε να αλλάξει και να επιβιώσει. Υπό το 

συγκεκριμένο πρίσμα, αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι συνεντεύξεις που κατά 

διαστήματα έχει παραχωρήσει ο πρόεδρος της Fujifilm Shigetaka Komori σε έγκυρα 

περιοδικά όπως The Economist, Franfurter Allgemeine Zeitung, Bloomberg κλπ. 

Η Fujifilm τα πήγε καλά γιατί έβαλε πάνω απ όλα την ευελιξία εκεί που η Κοdak 

φέρθηκε πεισματικά σαν κακομαθημένο παιδί. Ήδη από τη δεκαετία του 1980 η 

ψηφιακή κατεύθυνση της εικόνας ήταν τεχνολογικός μονόδρομος και οι ιθύνοντες 

των εταιριών το ήξεραν. Δεν αντέδρασαν 

όμως με τον ίδιο τρόπο. Η Kodak με μάλλον 

σπασμωδικό και ασύντακτο τρόπο, χωρίς 

σχέδιο, μπήκε σε ένα κυκεώνα εξαγορών 

διάφορων εταιριών τεχνολογίας, θεωρώντας 

ότι τα σχεδόν ανεξάντλητα μετρητά στα 

ταμεία της θα της εξασφάλιζαν το μέλλον. 

Τα θησαυροφυλάκιά της ήταν γεμάτα χρήμα 

αφού κατάφερνε να πουλάει ακριβότερα 

από τον ανταγωνισμό (που και αυτός ήταν 

κερδοφόρος). Οι καταναλωτές υπάκουα 

αγόραζαν φιλμ και χαρτί γιατί ήταν ο μόνος 

τρόπος να διατηρήσουν τις αναμνήσεις τους. 

Αντίθετα η Fujifilm επέλεξε το δύσκολο 

και μακροπρόθεσμο δρόμο. Να εξελίξει 

δηλ. δικές της εναλλακτικές τεχνολογίες. 

Για παράδειγμα στην εποχή του ψηφιακού 

minilab η Κοdak αναγκάστηκε να αναζητήσει 

know how για τα photokiosk αγοράζοντας 

ενώ η Fujifilm τα προχώρησε in house. 

Mάλιστα κατάφερε να τα τοποθετήσει στη 

καρδιά της Αμερικής στα καταστήματα 

Walmart με μια συμφωνία που της έδωσε το 

40% του photofinishing σε points of sale. 

Επίσης ορθή ήταν η απόφαση να τοποθετήσει 

το 2000 1,5 δις δολ. στη Xerox αποκτώντας 

στρατηγικό μερίδιο 25% που αργότερα, 

όταν οι πωλήσεις του φιλμ κατέρρευσαν, 

η επένδυση επέτρεψε να έχει κάποιες 

εισροές σε εποχή ταμειακής στενότητας. 

Παραπέρα, η ειδίκευση στη νανοτεχνολογία 

στα φωτοευαίσθητα υλικά μεταφέρθηκε και 

στον ιατρικό κλάδο και σε άλλα βιομηχανικά 

υλικά. Η ιαπωνική εταιρία κατέχει σοβαρές 

πατέντες σε οπτικά, οθόνες LCD, οργανικούς 

αισθητήρες κλπ. ενώ φρόντισε να επεκταθεί 

πολύ στα ιατρικά εξαγοράζοντας μεταξύ 

άλλων, την αμερικανική Sonotime σε 

εργαστηριακά μηχανήματα υπερήχων. 

Δραστηριοποιείται ήδη και στα καλλυντικά 

με την δική της σειρά Αstalift αξιοποιώντας 

τις μακροχρόνιες έρευνες στον τομέα των 

κολλαγόνων. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα 

των ειδικών αναλυτών εκείνο που έβλαψε 

περισσότερο την Kodak ήταν η νοοτροπία 

του μονοπωλιακού πλεονεκτήματος που 

είχε καλλιεργηθεί στην εταιρική κουλτούρα 

και έκανε τα στελέχη να πιστέψουν ότι η 

εταιρία θα ήταν εσαεί απρόσβλητη από 

κρίσεις. Αντίθετα στη Fujifilm τα στελέχη 

ήταν διαποτισμένα από την ανταγωνιστική 

τοποθέτηση απέναντι στην ηγετική δύναμη 

που είχαν να αντιμετωπίσουν και τους 

απειλούσε κάθε στιγμή με περιθωριοποίηση 

και εξαφάνιση. Κατά περίεργο τρόπο 

εξαφανίστηκε η Kodak! 
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Shigetaka Komori 
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• Σκεπτόσασταν όντως κάποτε αν αγοράσετε τη Leica;

Eίναι αλήθεια. Αλλά δεν προχωρήσαμε γιατί επιλέξαμε να αναδιαρθρώσουμε 

τη δική μας εταιρία. Η Leica είναι premium εμπορικό σήμα αλλά είχε τελείως 

διαφορετικό επιχειρηματικό μοντέλο. Εμείς παράγουμε τα πάντα, όλα τα μέρη 

και τα εξαρτήματα των προϊόντων μας. Η Leica δεν ταίριαζε στη νοοτροπία μας. 

 •  Γιατί δεν κάνατε το ίδιο με την Olympus;

Πράγματι είχαμε υποβάλει μια προσφορά. Όμως 

δεν απέδωσε. Για να είμαι ειλικρινής, αν είχα το 

management της Olympus θα προτιμούσα η εταιρία 

μου να μείνει ανεξάρτητη.

• Που το πάτε με τη Fujifilm;

Oι ρίζες μας είναι στον κινηματογράφο και θα 

συνεχίσουν. Όμως, χρειάστηκε να προσδιορίσουμε 

ξανά τον τομέα μας, το αντικείμενό μας. Δείτε ότι 

το φιλμ έχει χαθεί από τη φωτογραφία. Δείτε τι 

έχουν γίνει οι πρώην ανταγωνιστές μας. Μέσα 

στα έξι χρόνια που πέρασαν μεταμορφώσαμε την 

εταιρία, περάσαμε σε μία εταιρία χαρτοφυλακίου, 

εξυγιάναμε τους διάφορους κλάδους. Επενδύουμε 

ετησίως το 6-8% του τζίρου (προσοχή, όχι των 

κερδών) σε R&D (έρευνα). Το ποσοστό αυτό είναι 

απίστευτο ακόμη και για γιαπωνέζικη εταιρία 

τεχνολογίας. Σήμερα έχουμε έξι κλάδους στους 

οποίους παρατηρούμε ισχυρή ανάπτυξη: Medical 

Systems, Graphic Systems, Optical Devices, Office 

Comms, Digital Imaging και Functional Materials. 

Xάρη στην τεχνογνωσία μας σε φωτογραφικά 

υλικά έχουμε 200.000 χημικές ενώσεις στις 

βάσεις δεδομένων μας και μια τεράστια εμπειρία 

στο κολλαγόνο, που σχετίζεται με την κυτταρίνη 

(ζελατίνα) του φιλμ. Όλα αυτά μας δίνουν 

συγκριτικά πλεονεκτήματα για το μέλλον…

Π. ΚΑΛΔΗΣ
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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

���������
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€
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Low Key

Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ

Memoto
10.000 =3
���=��� �
� =��
�>9" SXSW

Η Memoto είναι η μικρότερη life-bogging κάμερα που φτιάχτηκε ποτέ. Την 

κατασκεύασε ο Oskar Kalmaru με την εταιρεία του στο Austin δημιουργώντας μια 

καμπάνια στο Kickstarter. Μάλιστα η καμπάνια ήταν από τις μεγαλύτερες επιτυχίες 

που έχει δει το Kickstarter αφού έφτασε τον στόχο της, που ήταν τα 50.000 

δολάρια, μέσα σε πέντε ώρες, κλείνοντας στα 550.000 δολ. 

Η μικρή τετράγωνη συσκευή έχει που φοριέται πάνω στα ρούχα του χρήστη, 

τραβάει αυτόματα φωτογραφίες 5 megapixel κάθε 30 δευτ. χωρίς να τελειώνει 

η μπαταρία της για δύο μέρες. Μέσα σε αυτό το διάστημα μπορεί να τραβήξει 4000 

φωτοργαφίες. Οι φωτογραφίες που τραβιούνται ανεβαίνουν αυτόματα στους servers 

της Memoto όταν η μηχανή συνδεθεί με τον υπολογιστή. Μάλιστα η Memoto 

είναι αρκετά “έξυπνη” αφού έχει ενσωματωμένο αξελερόμετρο που διορθώνει την 

κατεύθυνση των φωτογραφιών ανεξάρτητα από το πώς έχει “φορεθεί”. Εκτός αυτού 

οργανώνει τις φωτογραφίες, χωρίς να σβήσει καμία, απλά κάνοντας πιο ορατές αυτές 

που θεωρεί καλύτερες. Ο Oskar Kalmaru και ο CEO της εταιρείας, Martin Kalmaru 

αποφάσισαν να την δοκιμάσουν στο κινηματογραφικό και μουσικό φεστιβάλ SXSW. 

Το αποτέλεσμα ήταν 10.000 φωτογραφίες και 14 GIgabytes κατειλημμένα στον 

υπολογιστή. Βέβαια αρκετές από αυτές τις φωτογραφίες δεν είναι χρησιμοποιήσιμες 

καθώς είναι σκοτεινές και ανεστίαστες. Παρόλα αυτά προέκυψαν και πάρα πολύ 

ωραίες φωτογραφίες από τους επισκέπτες του φεστιβάλ. 

Η μηχανή θα ξεκινήσει να πωλείται στα τέλη 

Απριλίου έναντι 279 δολαρίων. 

Αφού όμως ξεπεράστηκε ο αρχικός 

ενθουσιασμός, άρχισαν να διαφαίνονται και οι 

πρώτοι προβληματισμοί καθώς είναι δυνατόν 

να προκαλέσει νομικές εμπλοκές, αφού 

φωτογραφίζει συνεχώς και αδιακρίτως. Είναι 

λοιπόν πιθανό να ενοχληθούν τα πρόσωπα που 

έρχονται σε επαφή με τον κάτοχο της μηχανής 

και απαθανατίζονται κάθε 30 δευτερόλεπτα. 

Επίσης είναι πάρα πολύ μικρή και συνεπώς 

αρκετοί ενδέχεται να μη γνωρίζουν ότι 

φωτογραφίζονται. 

Για το λόγο αυτό οι σχεδιαστές, όπως δήλωσαν, 

σκέφτονται να την κάνουν πιο ορατή και με πιο 

ξεκάθαρο design. Επίσης είναι ορατή η λύση 

στην τελική της έκδοση η μηχανή να κλείνει 

όταν στρέφεται προς τα κάτω, καθώς δεν έχει 

καθόλου on/off πλήκτρο. 
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���	� 	� �����;
�� ��1��	�� ����� ��������	��� 	����� ���� ��� ���� 	� “�����”

����������	: 210 8541400 &  info@photo.gr

� 	��� ����
������:
• 
� ����	 ��� ���������� (244 ������	, ��	 ����������	!)

• 
� ����	 ����������	 & ��������	 �� courier (ACS)! 

• 
� ����	 ������������	 & ���� ��� ����:

• 
������	 ��������	 ��������	 �� Varta (�"��	 € 4,5)!

...��� ��#� ���� 4 ��������	 ��������	 ��

�������! $ ����%��� ������ ����� �"��������	 ��� stock

9,90

'�	 �� %�������
����� ��	!

...*���

Xasate to topio _Business 17x24.1 1 13/3/2013 2:44:03 ��
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Samsung Galaxy S4
N� =3
���=�$9 ��$
����
�$9 

Την Πέμπτη 14 Μαρτίου παρουσιάστηκε πανηγυρικά στην Νέα Υόρκη η νέα 

ναυαρχίδα των smartphones της Samsung, η οποία επέλεξε να το αφήσει 

μακριά από τα φώτα του πρόσφατου Mobile Congress και να κάνει τα 

αποκαλυπτήρια μόνη. Στο ενδιάμεσο χρόνο χτίστηκε ένα τεράστιο hype με 

έξυπνα teasers αλλά και ...διαρροές στον τύπο.

Σχεδιαστικά θυμίζει τον προκάτοχο του, το SIII, αλλά είναι πιο λεπτό και με 

καλύτερη οθόνη, μία Full HD Super AMOLED στις 5 ίντσες. Νέος είναι και ο 

επεξεργαστής 1.6 GHz Exynos 5 Octa, που για όποιον δεν κατάλαβε σημαίνει 

ότι έχει οκτώ πυρήνες, τους διπλούς δηλαδή από όσους βρίσκουμε δηλαδή στα 

high end smartphones. Αρκετά ευτυχισμένοι όμως πρέπει να είναι οι mobile 

photographers, αφού το Galaxy S4 ενσωματώνει αρκετά νέα φωτογραφικά 

χαρακτηριστικά. Η κυρίως κάμερα έχει ανάλυση 13MP ενώ η εμπρόσθια 2MP. Στο 

hardware οι διαφορές τόσο με το προηγούμενο Galaxy όσο και με τα περισσότερα 

ανταγωνιστικά smartphones δεν είναι σημαντικές. Αυτό που έχει βελτιωθεί αρκετά 

όμως είναι το software, που προσθέτει πλέον αρκετά πρωτοποριακά αλλά και 

χαριτωμένα χαρακτηριστικά. Αρχικά, έχουμε το Dual Camera το οποίο επιτρέπει στη 

συσκευή να τραβάει φωτογραφίες και βίντεο συγχρόνως και από τις δύο κάμερες, 

και στη συνέχεια ο χρήστης να ενσωματώσει το υλικό της μπροστινής κάμερας σε 

αυτό της κύριας μηχανής. Μάλιστα όταν μιλάμε για φωτογραφίες δίνονται στον 

χρήστη διάφορες επιλογές εισαγωγής. Ενδιαφέρουσα και η λειτουργία Eraser που 

τραβάει διάφορα καρέ της ίδιας σκηνής και κατόπιν αυτόματα σβήνει ανεπιθύμητα 

αντικείμενα ή πρόσωπα από το background. Η λειτουργία Drama Shots τραβάει 100 

καρέ μέσα 4 δευτερόλεπτα και δημιουργεί ένα 

κινούμενο κολλάζ ενώ η λειτουργία Sound 

Shot ηχογραφεί και ένα μικρό ηχητικό αρχείο 

μαζί με τις φωτογραφίες. 

Τέλος, με τη προεγκατεστημένη εφαρμογή 

Story Album που υπάρχει στο Galaxy S4, οι 

χρήστες θα μπορούν να τυπώνουν κατευθείαν 

από το κινητό του photobooks στο Blurb. 

Επίσης η HP έχει ενσωματώσει ένα σύστημα 

εκτύπωσης το οποίο θα επιτρέπει την 

εκτύπωση από το κινητό χωρίς να απαιτείται 

έξτρα ρύθμιση. 

��C��'����
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photographos.mag

���	� 	� Photoshop;

����������	: 210 8541400 &  info@photo.gr
�������! $ ����%��� ������ ����� �"��������	 ��� stock

9,90
!�� 	�
"�������
���	� ���!

� 	���� 	���
����
������:����
������:

• 
� ����	 ��� ����������
 (164 ������	, ��	

����������	!)
• 
� ����	 ����������	 &

��������	 �� courier 
(ACS)!

• 
� ����	 ������������	

...*���

Xasame to photoshop_Business_17x1 1 13/3/2013 4:00:36 ��
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Sony
)����$9 ��������� � video zoom 
SELP18200

Eϊχε ανακοινωθεί αρχικά μαζί με τη 

βιντεοκάμερα NEX-VG30 και είχε προκαλέσει 

θετική εντύπωση με τα επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά του. Όμως, στην πρώτη 

τουλάχιστον φάση, ήταν διαθέσιμος 

αποκλειστικά μαζί με τη βιντεοκάμερα. 

Τώρα που θα κυκλοφορεί κανονικά μαζί με 

την υπόλοιπη γκάμα φακών της εταιρίας, 

μπορούμε να ρίξουμε μια ματιά ακόμη αφού 

η χρηστικότητά του αφορά όλους τους 

εικονολήπτες. O φακός zoom 11x είναι 

σχεδιασμένος για τις ανάγκες του 

επαγγελματία cameraman με Power Zoom, 

μεταβλητή ταχύτητα zoom με τρεις θέσεις 

(High, Medium, Low) και εργονομική θέση 

των δακτυλιδιών zoom και χειροκίνητης 

εστίασης (κοντά στο σώμα ώστε να 

εξυπηρετεί τους χρήστες που νετάρουν 

manual). Το zoom ελέγχεται επίσης 

μέσω χειριστηρίων στο σώμα των εξής 

βιντεοκαμερών Sony VG-30, VG-900 και 

FS700. O φακός ενσωματώνει σύστημα ΟSS 

για την οπτική σταθεροποίηση. 

SONY 2106782000

Divitec
?��<� �#������� �� 
�� BenQ

Η BenQ ανακοίνωσε την έναρξη συνεργασίας με την Divitec Α.Ε. ως δεύτερου 

επίσημου διανομέα στην Ελλάδα, με άμεση ισχύ. “Στην BenQ είμαστε 

ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την Divitec - είναι ένας αναγνωρισμένος 

ηγέτης στην Ελλάδα για τα ψηφιακά προϊόντα απεικόνισης. Ταυτόχρονα 

μπορούμε να δούμε πολύ καλές ευκαιρίες ανάπτυξης στην ελληνική αγορά” 

δήλωσε ο Mike Borze, Διευθύνων Σύμβουλος της περιφερειακής διεύθυνσης 

Ευρώπης της BenQ συμπληρώνοντας ότι “οι πελάτες της Divitec μπορούν τώρα 

να έχουν το πλεονέκτημα της πρόσβασης σε λύσεις υψηλής ποιότητας της BenQ 

όπως προβολείς, monitors και ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές Hi Zoom”. 

Η συνεργασία αυτή είναι η πιο πρόσφατη επέκταση για την BenQ στην ελληνική 

αγορά. Τα προϊόντα της BenQ και ειδικότερα οι projectors διανέμονται επίσης από 

την CPI Α.Ε. “Η σειρά προϊόντων της BenQ θα μας δώσει μια σημαντική επέκταση 

του χαρτοφυλακίου των προϊόντων μας», λέει ο κ. Λάζαρος Πιατόπουλος, 

Γενικός Διευθυντής της Divitec Α.Ε. “Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι πελάτες μας θα 

εκτιμήσουν την επιπλέον αξία που παρέχουμε μέσω της BenQ.” To portfolio της 

BenQ περιλαμβάνει ευρύ φάσμα προϊόντων υψηλής τεχνολογίας που εκτείνεται 

σε ψηφιακούς προβολείς, οθόνες, διαδραστικές μεγάλου μεγέθους οθόνες, 

ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες, κινητών υπολογιστικών 

συσκευών, αλλά και φωτισμού όπως και άλλες λύσεις. DIVITEC 2102855080
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� ������ 
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����� €18
��� �� �� ������

�� �� ����� ��������� & �������������! 
 

��� �������	
��: 210 8541400, info@photo.gr

H ��������
��	
�� �	�� 
�����������

��� ���������� 

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

Super προσφορά! 
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�issin Di700
�"� �� $�="% zoom 24-200mm

Η απωανατολική Νissin τον τελευταίο καιρό μας …βομβαρδίζει με 

πολλές νέες ανακοινώσεις προϊόντων. Εξ άλλου η δημοτικότητα 

των DSLR και mirrorless μηχανών συνεπάγεται αυξημένη ζήτηση 

εξαρτημάτων σαν το φλας. Το Di700 είχε αναγγελθεί από καιρό αλλά 

τώρα άρχισε ο κανονικός εφοδιασμός της παγκόσμιας αγοράς. Ο 

upmarket προσανατολισμός υποδηλώνεται από τη μεγάλη έγχρωμη 

οθόνη στην πίσω πλευρά, την πλήρως μετακινούμενη κεφαλή 180° 

οριζοντίως και 90° προς τα επάνω. Επίσης το κάτοπτρο της κεφαλής 

ζουμάρει ώστε να ανταποκρίνεται στην οπτική γωνία φακών από 24mm 

ως 200mm. Περιλαμβάνει ακόμη ακροδέκτες PC και 3,5in. sync. H 

χρωματική θερμοκρασία είναι 5600 Κelvin. και ο χρόνος επαναφόρτισης 

για φλασιά πλήρους ισχύος 4sec. Συνεργάζεται με τη μονάδα 

powerpack PS8 που διπλασιάζει την αξία της και σαν φορτιστής USB. 

PHOTOZONE 2109884727

Minox DCC 14MP
C�=�$% ��
�� ����
�G�

Επιστροφή στο compact λένε οι τάσεις της αγοράς και η Minox ακολουθεί το 

μότο αφού ως επί το πλείστον ειδικεύεται σε μικροσκοπικές κομψές μηχανές. 

Η Γερμανική εταιρία διαθέτει μεγάλη τεχνογνωσία στις μηχανές - μινιατούρες 

αφού απετέλεσε την πρώτη διδάξασα στις κατασκοπικές φιλμάτες μηχανές 

σειρών EC και LX σε φορμά 8x11mm. Έχοντας λοιπόν τη σχετική εμπειρία 

εντάσσει στη ρετρό σειρά Minox Digital Classic Camera ένα ακόμα μοντέλο, 

την DCC με ανάλυση 14 Megapixel. Η καλαίσθητη μινιατούρα, εξωτερικά 

παραπέμπει σε τηλεμετρική με φιλμ αφού υπάρχει ακόμη και μοχλός 

προώθησης (!). Ο αισθητήρας ακολουθεί την τεχνολογία CMOS και οι 

φωτογραφίες αποθηκεύονται σε κάρτες SDHC ως 32GB. Μεταξύ των αξεσουάρ 

περιλαμβάνεται ευρυγώνιος αντάπτορας, όπως επίσης αντάπτορας τηλεφακού 

και φλας σε κλασικό στυλ. Φοράει φακό Minoctar 7.4mm, που αντιστοιχεί σε  

41mm, 5 στοιχείων και με φίλτρο IR. 

Όπως ανακοινώθηκε η τιμή της θα κυμαίνεται στα 165 δολ. στις ΗΠΑ και 

άγνωστον πόσο στην Ευρώπη. 


F�� [��<R"�!
H"�	�#� �����9=����

Ένα νέο πρωτότυπο προϊόν έρχεται από το 

γερμανικό εργοστάσιο Goldbuch και την 

εταιρεία Αφοί Θεοδώρου. Η πρωτοτυπία 

έγκειται στη δυνατότητα αποθήκευσης όχι 

μόνον των φωτογραφιών αλλά και των 

πρώτων ήχων και λέξεων του μωρού. Στο 

εξώφυλλο περιέχονται:

• Κόκκινα κουμπιά εγγραφής που το καθένα 

αποθηκεύει ηχογραφήσεις διάρκειας έως και 

13 δευτερόλεπτα.

• Τρεις 1,5V μπαταρίες κουμπιά, που μπορούν 

να αλλαχτούν.

• Διακόπτης 2 θέσεων “rec/play” που 

εγγυάται την ασφαλή αποθήκευση των 

ηχογραφήσεων σας.

Κυκλοφορεί σε δύο κομψά χρώματα

ΑΦΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 210 4209583
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Who Pays Photogs

Η ιδέα που ξεκίνησε η συγγραφέας Manjula Martin, για το Who Pays Writers, δεν 

άφησε ανεπηρέαστο τον φωτογραφικό χώρο. Με έμφαση στην ανωνυμία λοιπόν, 

ένας φωτογράφος δημιούργησε δικτυακό τόπο στον οποίο φωτογράφοι μπορούν να 

μοιράζονται τις εμπειρίες τους σχετικά με τις αμοιβές τους σε διάφορα έντυπα. 

Η ιστοσελίδα επιτρέπει στους φωτογράφους να υποβάλουν -ανώνυμα- αναφορές με 

πληροφοριακό περιεχόμενο όπως π.χ. σε που δημοσιεύτηκε η φωτογραφία όπως καθώς 

και το ποσό αμοιβής - εφόσον υπήρξε - που καταβλήθηκε στο φωτογράφο. Οι διάφορες 

εμπειρίες που καταγράφονται δημιουργούν ένα spreadsheet στο οποίο φαίνονται 

οι εκδοτικές εταιρίες, τα ποσά και το σχετικό πληροφοριακό υλικό. Μάλιστα από τα 

αποτελέσματα προέκυψε πως η Rodale Publications  είναι από τις πλέον γενναιόδωρες 

εκδοτικές εταιρίες με αμοιβές για τις αναθέσεις που φτάνουν τα 750 δολ. τη ημέρα, 

συμπεριλαμβανομένου εξοπλισμού, βοηθών και οδοιπορικών εξόδων. 

Αντικρουόμενες απόψεις σίγουρα θα υπάρχουν πάντα: γι αυτό το λόγο άλλωστε 

ζητείται από τον κάθε φωτογράφο να καταθέτει τεκμηρίωση και στοιχεία, για τη 

μεγαλύτερη εγκυρότητα της αναφοράς. Η ύπαρξη του διακτυακού τόπου θα μπορούσε 

να εδραιωθεί ως πολύτιμη συμβουλευτική πηγή  για τους φωτογράφους κατά την 

αναζήτηση ή αποδοχή μιας νέας δουλειάς. Επιπλέον ενισχύει την  ανοιχτή επικοινωνία 

και αφήνει τα περιθώρια στο κοινό να υποβάλει ερωτήσεις ή εμπειρίες μέσω email στο 

whopaysphotographers@gmail.com. Βασική προϋπόθεση να συμπεριλαμβάνεται το 

αντίστοιχο λεπτομερές πληροφοριακό υλικό.

Adobe
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 DVD �� 
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Creative Suite

Η Adobe, ύστερα από τις έντονες 

φημολογίες, επιβεβαίωσε αυτό 

που λίγο-πολύ ήταν αναμενόμενο. 

Ότι θα σταματήσει να κυκλοφορεί 

τις εκδόσεις των προγραμμάτων 

της σε υλικό φορέα (oπτικό 

δίσκο/DVD). Αυτό ισχύει για 

όλη την Creative Suite και για το 

Photoshop. Οι πελάτες της πλέον 

θα αγοράζουν τα προγράμματα 

της μόνο σε ψηφιακή μορφή μέσω 

του Adobe.com από όπου και θα 

κατεβάζουν και τα updates. 

�"!�? Leica
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Όταν μιλάμε για «χρυσές» συλλεκτικές φωτογραφικές μηχανές 

μερικές φορές κυριολεκτούμε. Αυτό ισχύει στην επικείμενη 

δημοπρασία Westlicht Photographica όπου θα αλλάξουν χέρια 

πολλά αξιόλογα συλλεκτικά αντικείμενα με αποκορύφωμα μια 

χρυσή (από μασίφ πολύτιμο μέταλλο) Leica III με δέρμα σαύρας 

που υπολογίζεται ότι θα αποφέρει ως 300.000 ευρώ επίσης θα 

δημοπρατηθεί μια «διαστημική» Hasselblad του προγράμματος 

Apollo της NASA και ξύλινες κάμερες από τα πρώτα χρόνια της 

γέννησης της φωτογραφίας. Όσοι πιστοί (και έχοντες) προσέλθετε…
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BLK
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Νέες σημαντικές προσφορές ανακοίνωσε η BLK εν όψει της 

έκθεσης της Photovision. Η πρώτη προσφορά αφορά τις 

κάμερες JVC GY-HM600 στα 3.590ευρώ +ΦΠΑ  και JVC GY-

HM650 στα 4.390ευρώ +ΦΠΑ με τις οποίες δίνονται δώρο 

2κάρτες Sandisk 32GB και μια βαλίτσα Camrade. Μάλιστα η 

κάμερα JVC GY-HM650 έχει την έγκριση του BBC, το οποίο 

μάλιστα μέσα στο 2013 πρόκειται να αγοράσει περισσότερα 

από 500 κομμάτια για να χρησιμοποιηθούν κυρίως από 

τα ειδησεογραφικά συνεργεία. Η δεύτερη προσφορά της 

BLK αφορά το φωτιστικό Frezzo Prolux Bi310 με 312 LED 

στα 2.800LUX, το οποίο διαθέτει dimmer που αλλάζει 

θερμοκρασία από τα 3200K μέχρι τα 5600K. Θα δίδεται σετ 

με 2 μπαταρίες και διπλό φορτιστή στα 180ευρώ +ΦΠΑ. 

BLK 210 2623590

Monster lens
Habemus Nikkor

Εκτός από τον νέο Πάπα, αυτές τις μέρες έκανε εμφάνιση και ο θηριώδης telezoom 

Nikkor 1200-1700mm f/5.6 -8p IF-LED, ένας από τους ακριβότερους φακούς που 

κυκλοφόρησαν ποτέ. Στην παραπάνω φωτογραφία που αναδημοσιεύουμε από την 

ιταλική La Stampa, ο φωτογράφος Dylan Martinez περιμένει στην πλατεία Saint 

Peter την ανακήρυξη του νέου Πάπα από το Κονκλάβιο. Ο φακός έχει 18 στοιχεία 

σε 13 groups και ζυγίζει 16 kg. Η ελάχιστη απόσταση στην οποίο εστιάζει είναι τα 10 

μέτρα! Κοστίζει μόλις 50.000 αγγλικές λίρες!!!

Ilford 
J� pinhole camera

Μια νέα pinhole camera ανακοίνωσε η 

Ilford που απευθύνεται κυρίως στους 

λάτρεις του τεχνικού μινιμαλισμού. 

Έχοντας άφθονη εμπειρία στο φιλμ και 

στο φωτογραφικό χαρτί, η Ilford μετά 

την Harman Titan 5x4 Pinhole Camera 

παρουσιάζει μια νέα pinhole. Πρόκειται 

για την Obscura Pure Pinhole Photography 

Camera εστιακής απόστασης 87mm και με 

άνοιγμα οπής 0,3mm. Η κατασκευή  είναι 

τέτοια ώστε το μαγνητικό προστατευτικό 

κλιπ  φροντίζει για να υπάρχει κίνδυνος 

ανοίγματος κατά τη λήψη. Η συσκευασία 

περιλαμβάνει τρία πακέτα φιλμ (Ilford 

Delta 100, Ilford MGIV, Harman Direct 

Positive Paper), κοντέρ έκθεσης και 

διακοσμητικά αυτοκόλλητα. Επίσης στη 

συσκευασία υπάρχει έξτρα μπροστινό 

κομμάτι για πρόσθετη  διευκόλυνση σε 

αριστερόχειρες και δεξιόχειρες.  Η τιμή θα 

είναι 69 δολ. Θα διατίθεται στην αγορά στα 

τέλη Απριλίου.
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Prolab
H Prolab παρακολουθώντας τα τελευταία χρόνια, στα φωτογραφικά καταστήματα, το 

συνεχώς μειωμένο ενδιαφέρον για κορνίζες, albums, εκτυπώσεις 10x15 και όλα αυτά 

που θεωρούνται ως «λιανική» στα φωτογραφεία αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετω-

πίζουν τα studio-φωτογραφεία τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά με γάμο/βάπτιση 

να εισπράξουν τις αμοιβές τους αποφάσισε να προχωρήσει σε ένα νέο πρωτοποριακό 

πρόγραμμα. Η PROLAB λοιπόν, στην προσπάθειά να βοηθήσει τον φωτογράφο να 

αντιμετωπίσει αλλά και να ξεπεράσει αυτά τα προβλήματα επενόησε έναν καινοτόμο 

και πρωτοποριακό τρόπο, το photodeals. Το photodeals είναι μία πρόταση που έχει 

στόχο να μαζέψει ιδέες, προϊόντα και υπηρεσίες, κινήσεις που θα μας βοηθήσουν να 

αντιμετωπιστούν τα προβλήματα. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόγραμμα συνεργασίας με 

την PROLAB που αποτελεί την κορύφωση της προσπάθειάς, να μεταφέρει την εμπειρία, 

τις ιδέες, το προσωπικό και όλη τη δυναμική της εταιρίας στην υπηρεσία του φωτο-

γράφου-συνεργάτη. Με απλά λόγια, στον φωτογράφο-πελάτη που συμμετέχει στο 

πρόγραμμα, προσφέρεται υποστήριξη marketing, προωθητικές κινήσεις, νέα προϊόντα, 

τμήμα σχεδίασης και υλοποίησης, μεγαλύτερες εκπτώσεις. Για περισσότερες πληροφο-

ρίες επισκεφθείτε το site: www.photodeals.gr

Tablet wars
� Google � <�	��9��� 
�� Apple =�
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Σύμφωνα με την IDC το 2013 θα είναι η χρονιά που το iOS θα χάσει την πρωτιά 

στα tablets και θα μείνει πίσω από το Android, το οποίο πλέον φοράνε φτηνότερα 

υποκατάστατα του iPad. Το μερίδιο του Android θα σκαρφαλώσει στο 49% της 

αγοράς το 2013, ενώ το μερίδιο της Apple θα πέσει στο 46%. Η χρονιά πέρυσι 

έκλεισε με την Apple να κρατάει το 51% της αγοράς και τη Google το 46%. 

Από ότι φαίνεται τα tablets με τιμή από τα 200 δολάρια κερδίζουν έδαφος όπως 

για παράδειγμα τα Google Nexus 7, τα Samsung Galaxy Tab 2 Wifi 3110 και τα 

Κindle της Amazon. Τον Οκτώβριο η Apple κυκλοφόρησε το iPad Mini (7,9in.) 

προσπαθώντας προφανώς να δώσει μια πιο οικονομική έκδοση. Το κοινό φαίνεται 

να ανταποκρίνεται στη μικρότερη διάσταση καθώς σύμφωνα με την IDC ένα στα 

δύο tablet που πουλήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο ήταν μικρότερο από 8 ίντσες. 

Σύμφωνα με τους ερευνητές η τάση θα συνεχιστεί. Οι συνολικές πωλήσεις το 2013 

αναμένεται να φτάσουν τα 190.9 εκ. τεμάχια ξεπερνώντας τις αρχικές προσδοκίες. Η 

αγορά των tablets θα φτάσει τα 350 εκατομμύρια μέχρι το 2017. Μέχρι το 2017 το 

7.4% των tablets θα χρησιμοποιεί Windows 8, ποσοστό που θα ...ροκανιστεί από 

τα μερίδια της Apple και του Android. 

ALBUMAKE 
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Μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2013 αναμένεται 

να ολοκληρωθούν οι νέες εγκαταστάσεις 

της ALBUMAKE, οι οποίες θα παρέχουν 

πρωτόγνωρο επίπεδο δημιουργικών και 

παραγωγικών δυνατοτήτων. Λόγω της 

ραγδαίας ανάπτυξης της επιχείρησης, ο 

προϋπάρχων χώρος στην Αρτέμιδα δεν 

μπορεί πλέον να καλύψει τις ανάγκες της 

εταιρείας. Στον νέο χώρο θα εγκατασταθούν 

όλες οι λειτουργίες της επιχείρησης 

που αφορούν τους τομείς διοίκησης, 

σχεδιασμού, παραγωγής και αποθήκευσης.

Η συμμετοχή της Albummake στην 

Photovision 2013 θα αποτελέσει 

ταυτόχρονα μια νέα ευκαιρία επαφής 

με το εξειδικευμένο φωτογραφικό 

κοινό. Παράλληλα η παρουσίαση της 

νέας ιστοσελίδας με νέα προϊόντα και 

του ανανεωμένου τιμοκατάλογου, ο 

οποίος περιέχει πλήρη γκάμα προϊόντων 

και προσφορών, θα δημιουργήσει 

νέες ευκαιρίες πωλήσεων για τους 

φωτογράφους.

ΑLBUMAKE 2294046931
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Daniel Rodriguez
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Η ιστορία του πορτογάλου φωτογράφου Daniel Rodriguez έκανε τον γύρο του 

internet, συγκινώντας αναγνωστικό κοινό και συνάδελφους. Ο 26χρονος Daniel 

Rodriguez, όπως και πολλοί freelancers συνάδελφοι του δυσκολευόταν να 

ανταπεξέλθει οικονομικά στην ταλαιπωρημένη από το μνημόνιο Πορτογαλία. Ειδικά 

από τότε που η Global Imagens μείωσε κατά πολύ τις αναθέσεις στους εξωτερικούς 

φωτογράφους. Ο Rodriguez που ζει με την 68χρονη γιαγιά του, είχε αναγκαστεί να 

πουλήσει ολόκληρο το φωτογραφικό του εξοπλισμό για να πληρώσει το νοίκι και 

το φαγητό του. Πρώτα όμως είχε προλάβει να υποβάλει φωτογραφικό υλικό στα 

βραβεία World Press Photo. Μια από τις φωτογραφίες του όμως κέρδισε το πρώτο 

βραβείο στην κατηγορία Daily Life. Η εικόνα καταγράφει μια ομάδα παιδιών που 

παίζουν ανέμελα ποδόσφαιρο στη  Γουινέα - Μπισσάου, όπου ο Rodriguez δούλευε 

εθελοντικά για την ανοικοδόμηση ενός σχολείου και ενός νοσοκομείου. Όταν η 

μαθεύτηκε η βράβευση, μια εφημερίδα της Πορτογαλίας δημοσίευσε τη συγκινητική 

ιστορία. Πορτογάλοι συμπολίτες του φωτογράφου τότε προσφέρθηκαν να του 

δώσουν χρήματα για να επιστρέψει στη φωτογραφία αλλά ο ίδιος δεν τα δέχτηκε. 

Επικοινώνησαν όμως μαζί του μια πορτογαλική τράπεζα και η Canon Πορτογαλίας 

που του παρείχαν τα μέσα για να επιστρέψει με αξιοπρέπεια στο φωτορεπορτάζ. 

“Life is good”
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10 φωτογράφοι από την Ελλάδα και το 

εξωτερικό συμμετέχουν σε μια δυναμική 

έκθεση και συνομιλούν για την ανθρώπινη 

υπόσταση.  Χρησιμοποιώντας σύγχρονες 

διαφορετικές φωτογραφικές τεχνικές 

και φόρμες, αφηγούνται καταστάσεις, 

θέτουν ερωτηματικά για την ύπαρξη, 

συμπυκνώνουν διαδρομές ιδεολογικές και 

πραγματικές, αυτοπροσδιορίζονται πολιτικά, 

κατανοούν την αδυναμία, διερευνούν 

την σεξουαλικότητα  και τον ψυχισμό, 

αποδέχονται την ανθρώπινη κατάσταση.   

Οι φωτογράφοι που συμμετέχουν είναι οι:

Andreas Kauppi (Σουηδία), Rawn Em 

(Καναδάς), Dmitry Kuklin (Ρωσία), Karin 

Schranz (Αυστρία), Jeanyves Rousson 

(Γαλλία) και Κώστας Μασέρας, Αλέκα 

Τσιρώνη, Βασίλης Καρκατσέλης,

Μαριάννα Μπαζάκα, Ευθύμης Μουρατίδης.

“Tettix Art Gallery” (Διαλέττη 3, 

Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310243304)

Εγκαίνια: 10 Απριλίου 2013, στις 20,30.

Διάρκεια έκθεσης έως 30/04/2013

Ώρες λειτουργίας: Δε-Πα 18.00-21.00, 

Σα 11.00-14.00 

Παραγωγή: Φωτ. Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

Επιμέλεια: Αλέκα Τσιρώνη

Samsung NX1100
To Lightroom ���� � ���� ��=��9...

Ήταν μια από τις πιο περίεργες παρουσιάσεις φωτογραφικής μηχανής. 

Δεν έγινε επίσημα αλλά από το αμερικανικό μεγάλο κατάστημα 

BHPhoto της Νέας Υόρκης. Η εταιρία μετά τη …διαρροή απλά 

επιβεβαίωσε την ύπαρξη του μοντέλου με αυτό τον κωδικό. Το 

θέμα είναι ότι όλοι έψαχναν μανιωδώς μετά την ανακοίνωση να 

εντοπίσουν τις διαφορές από την NX1000. στην πραγματικότητα τα 

δύο (διαφορετικά;) μοντέλα έχουν ίδιο αισθητήρα 20,3Megapixel, ίδια 

κλίμακα ISO 100-12800, ίδιο burst mode 8fps, ταυτόσημη οθόνη 3in. 

και WiFi καθώς και video 1080p/30. Το μόνο που την διαφοροποιεί 

είναι το συνοδευτικό υλικό δηλ. το φλας SEF-8A και ένα δωρεάν 

αντίτυπο του Lightroom. H ΝΧ1100 έρχεται μόνον ως κιτ με το NX20-

50mm f/3,5-5,6 ED II.  SAMSUNG 2130163800
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Super προσφορά!
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��: 210 8541400, info@photo.gr
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ωτογραφία 
www.facebook.com/groups/photographos.mag
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$�� ��� facebook & Flickr

Η μεγαλύτερη παρέα για την 
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