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Photovision News

Habemus Photovision!
Οι καρδινάλιοι έβγαλαν
πιο εύκολα Πάπα...

Π

ριν λίγες μέρες παρακολούθησα ένα πολύ

ενδιαφέρον ντοκυμαντέρ σε γαλλικό
δορυφορικό κανάλι. Ειδικευμένοι ερευνητές σε
θέματα συμπεριφοράς είχαν δώσει σε επιλεγμένο
δείγμα ατόμων (κάθε ηλικίας, μόρφωσης, φύλου
κλπ) ένα κουτί με πινέζες κι ένα χοντρούτσικο
κερί. Τους ζητούσαν με αυτά τα μέσα και μόνον να
κρεμάσουν το κερί σε ένα πίνακα ανακοινώσεων
από φελλό, αναμμένο, χωρίς φυσικά να κάψουν
οτιδήποτε. Η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων
άνοιγε το κουτί με τις πινέζες, έπαιρνε μία - δύο
και προσπαθούσε να καρφιτσώσει το κερί στον

To τηλεοπτικό spot της έκθεσης

πίνακα χωρίς φυσικά αποτέλεσμα. Το κερί ήταν
χοντρό και δεν το διαπερνούσαν οι πινέζες
αφενός και αφ’ εταίρου κολλούσε στον πίνακα
με ορατό τον κίνδυνο να βάλουν φωτιά. Στους
εκατό μόνον τρεις βγήκαν από τα ‘‘καλούπια’’,
από αυτή δηλαδή την πολύ τετριμμένη λογική
και δοκίμασαν εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης
του προβλήματος. Τι έκαναν; Χρησιμοποίησαν
με τρόπο διαφορετικό και ευφυή τα υλικά που
τους προσφέρθηκαν για το πείραμα: Έκαναν
το κουτί από τις πινέζες βάση για το κερί και
το τοποθέτησαν πάνω σε αυτό. Με τις πινέζες
καρφίτσωσαν το (χάρτινο) κουτί - βάση στον
πίνακα. Άναψαν στη συνέχεια το κερί και αυτό
ήταν όλο. Παραθέτω την ...παραβολή για να πω,
να φωνάξω για πολλοστή φορά ότι η κρίση που
διανύουμε δεν αντιμετωπίζεται με την συνήθη
λογική αντιμετώπισης των πραγμάτων. Δεν
μπορούμε να δώσουμε λύσεις στην επιχειρηματική
μας δραστηριότητα με τη σκέψη μας κολλημένη
σε ‘‘καλούπια’’ άλλων εποχών. Χρειάζονται άλλες
λογικές, άλλες προσεγγίσεις. Θέλω να πιστεύω ότι
η μεγάλη κλαδική μας Έκθεση που ανοίγει τις πύλες
της στο κοινό στις 5 Απριλίου 2013 θα προσφέρει
σε όλους μας δυνατότητες να δούμε ‘‘αλλιώς’’
τα πράγματα και να δοκιμάσουμε νέους τρόπους
επιχειρηματικής δράσης. Οι μεγαλύτερες και πλέον
δυναμικές επιχειρήσεις Imaging της Ελλάδας θα
είναι στο Στάδιο Ξιφασκίας, στο πρώην Δυτικό
Αεροδρόμιο Ελληνικού με πολλές προτάσεις.
Ραντεβού λοιπόν στη Photovision.
Να μην λείψει κανείς!
Τ. ΤΖΙΜΑΣ

To ραδιοφωνικό spot της έκθεσης

    !
Τελευταία νέα
Το σποτάκι της έκθεσης
Είναι διάρκειας 10” και θα προβάλλεται από την Δευτέρα
1 Απριλίου σε πολλά τηλεοπτικά κανάλια. Για να το δείτε κάντε
κλικ εδώ ή στην παραπάνω εικόνα.
Το ραδιοφωνικό spot
Είναι διάρκειας 14”. Θα το παίξουν 43 ραδιοφωνικοί σταθμοί σε
πανελλαδική κλίμακα. Για να το ακούσετε, κάντε κλικ εδώ
ή στην παραπάνω εικόνα.
Το δελτίο τύπου της έκθεσης
Έχει αποσταλεί σε 600 επιλεγμένους δημοσιογράφους όλων των
μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα. Για να το δείτε, κάντε κλικ εδώ
Η Amstel χορηγός μπύρας στη τελετή εγκαινίων!
Στην τελετή εγκαινίων όλοι οι καλεσμένοι θα έχουν την ευκαιρία
να απολαύσουν παγωμένη τη νέα μπύρα Radler με λεμόνι, όπως
επίσης και μπύρα Pills.

Ωράριο λειτουργίας PHOTOVISION:
Παρασκευή 5 Απριλίου 16:00 - 21:00, Σάββατο 6, Κυριακή 7 & Δευτέρα 8 Απριλίου 11:00 - 21:00
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   :   5/4 16:00 - 21:00, !! 6/4, "  7/4 & #  8/4 11:00 - 21:00

Â  .& . . . • NIKON • SANDISK • MITSUBISHI • VARTA • CASELOGIC • ILFORD • REMINGTON • RUSSELL HOBBS • www.damkalidis.gr Â EPSON ATHENS REPRESENTATION OFFICE • EPSON www.epson.gr Â DIVITEC . . • KODAK • SINFONIA (Shinko) • CITIZEN • VERBATIM • NSO • BLET PC • EGRAL • DICAPAC • VIVITAR •
BENQ • EPSON Plotters, 
 •    Fujifilm. www.divitec.gr Â FUJIFILM HELLAS A.E. • FUJIFILM  ,    Quicksnap,   ,       • Instant ,  , • Minilab,   – 
 • photobook,   . , scanner, ! • 
  !       • " 
 , #  , CD, DVD • " $ •        
 • Service         . www.fujifilm.gr Â NTERSYS A.E. • OLYMPUS • TOSHIBA • PIONEER • TomTom • IDAPT • CANON (    %  ) www.intersys.gr Â PHOTOZONE • LIGHTCRAFT • HOYA • TOKINA • NISSIN • SAMYANG •
&ENRO • LENSPEN • AEE www.photozone.gr Â NORILAB - NORITSU • NORITSU Wet & Dry Minilabs http://www.noritsu.co.jp/english/ Â VERITEK HELLAS •   !  * Minilab systems,   , 
, ! #+     !  * www.veritekglobal.com Â SONY EUROPE LTD, d.t. SONY HELLAS • SONY www.sony.gr Â 
A.E. • DNP • FIT • VARIZOOM • SWIT • GLIDETRACK • ROTOLIGHT LED • FOTODIOX LED • FANCIER • ADATA • PRODISC • WXD • WINBEL • SILVER JAPAN • HALLOA • -"0: 1+ SONY    2  www.stamos.com.gr Â 

 . . • ACCESSORY • POWER AP • DICAPAC • FOTOFLEX • GIOTTOS •
PHOTOGRAPHIC SOLUTIONS • LAMIPACKER • LUMIQUEST • MARUMI • MEDALIGHT • MICROFLO • PHENIX • POINT • SLS • TAMRON • TOWA • WF •  $  , !   C-41,   !    minilab,  ! /       www.giannatos-foto.gr Â PHOTOSHOPDIGITAL •  $ &  ! 6    ! DOMINICO
PIEPOLI, PROLAB - SPAIN, INOBILI, OFFICINA LIBRIS www.photoshopdigital.gr Â SAMSUNG ELECTRONICS  . . • SAMSUNG www.samsung.com/gr Â   -    •    * $  +, !  ,  $  ,     ,       ,  $ . www.tipoma.gr, Â   .   .
. • ALPHA • BANDINELLI • BVA • CIEFFE, HOFMANN, FERLASTER, SCHLEIZER • DCOR-DCOR • KENRO, ZETA, ROAMAN • MATIN, LERO • ROAMAN http://www.theocharis-bros.com/ Â  O - UNIFOT  • ANAJET • AGFA ANAPURNA • STARJET • KEEN • EVOLUTION • STEEL TRAK •   • BANNER • MESH • BLOCK OUT • CANVAS • !  eco
solvet • SEAL • NEOLAM • FM •       !     $ • KAPA • FOREX • DIBOND • SEAL • NESCHEN • 7           album www.unifot.gr Â  
         &   
  &      www.sekaf.gr y.triantafillou@intersys.gr
Â 
         
     
    (
 – 
–   ) audiovisual2013.pns.aegean.gr Â MC MANIOS - CINE VIDEO EQUIPMENT CENTER • AMABILIA • CANON • CARTONI • CHROSZIEL • CHIMERA • DEDOLIGHT • EASYRIG • EWA MARINE • IKAN • KATA BAGS • KINO
FLO • LOWEL • MILLER • P+S • PAG • ROSCO • SCHNEIDER • STEADICAM • TIFFEN • TRANSVIDEO • ZACUTO • ROSCO www.mcmanios.gr, www.facebook.com/pages/M-C-Manios Â MERKOURI • = $    !  ! - #  www.merkouri.gr Â 
. . .• CHAMPION • HEWLETT PACKARD (photo/video)• PROMAX • TECCO •
TECHNOTAPE • TURA •    KODAK, FUJIFILM, EPSON, VERBATIM, TDK, TOSHIBA www.kabanaos.gr Â PROLAB • 2>7?[[, 60\2A ALBUMS, =]-7-0 ALBUMS, Finishing, Exclusive    Film &  $ , 7+  Photodeals   !. www.prolab.gr Â DIGITAL WAY • APUTURE • BACH & BOSS • COMMLITE • GODOX •
METTLE • TRAVOR • VISICO www.digitalway.gr Â O E  
I THENS PHOTO FESTIVAL • EK-[[ http://photofestival.gr/ Â      . . BIELLE • DIVINE MOMENTS • E-BOX • GOLDBUCH • NCL • WWF www.theobros.gr, www.facebook.com/afoitheodorou Â   . . . . • GESTETNER - NRG • UNIBIND •
. . . • FUJITSU • RENATA • POWER SONIC • MULTIPLEX • FUJITRON  ^+ 
ROYAL SOVEREIGN • PRIMA SRL • NAGEL GmbH • NEOLT spa • Elcoman Srl - Kobra www.arvanitis-p.gr Â PRESTIGE • 6 +    +  ! ,  CD-DVD, $^, !  ,  %  !        #. www.prestige-co.gr Â  
$ SAFT • Ultralife • Litexpress • www.fujitronbatteries.gr Â BLK        .. . • JVC • PANASONIC • DATAVIDEO • DVTEC • PROMPTER • FOCUS • ATTO • ADAPTIMAX • BEBOB • TELETEST MONITORS • CONVERGENT • DECIMATOR • QUARTZ COLOR • MZ • FLOLIGHT • www.blk.gr Â     . & . . . •   &
 +   ^  www.corniza.gr Â ALBOOM DIGITAL • \    album, photobooks • !     # & 2-FIX • !    _,  , t-shirt, mouse pad, puzzle • \  !   +     www.alboom.gr Â PAPERS . . • HAHNEMUEHLE • CANSON • ILFORD • MOAB • POLAROID • ONA • STENOFLEX •
DEREL-IQ • PHOTOTEX • LUMI INKS •    1+ EPSON www.papers.gr Â FISHEYE  
 .. . • BILORA   : EPSON SURELAB www.fisheye.gr Â PHOTOLAB | DIGITAL IMAGE SERVICES & QUALITY PRINTING -  A  .  I • !   www.photolab.gr Â   . & .
• ON LINE =-]2`: eshop.
  -    • AURORA • ACE • MY
spondilidis.gr PANODIA • ERNO • LA VITA www.spondilidis.gr Â ICONNET -    . . • 6 +   , ! $ * $     _    + $      $ !  ,   album, photobook www.iconnet.gr www.photobook.gr Â 
SLAVE • GEMSTAR • FOMA • KAPAFIX http://www.palmosshop.gr/ Â FOTOFLEX -  
• CHAMPION • METAFIX    210 4664432 Â DRAKOS DIGITAL • GO PRO Action Cameras www.drakosdigital.gr Â MAY Printways Ltd • >70][[ 2[2>0[ q"7->" http://printways.com.cy/ Â FOTOKLIK CAMERA SHOP •
DYNAPHOS • LED • PELI Cases • LCDVF • SWIT • IFOOTAGE • KIETACAM • MOVCAM • FOTON • E-IMAGE • VARAVON, 7    ExDemo &    Broadcast          _ *
_ & Video, SERVICE Broadcast *
_ (  ,  +% , _ ). www.fotoklik.gr Â EXPAND • PRIMERA • TEAC • ALL PRO
SOLUTIONS • VINPOWER • FARGO • KODAK Photo Scanning System www.expand.gr Â IKAROS MEDIA PACKAGING • CD, DVD, Blu-Ray special packaging, Deluxe Packaging, { DVD  ! # ,  %   !   CD, DVD, Blu-Ray www.ikmediapack.gr Â HELLENIC PHOTO FRAME -   . • &  ^ www.gatsiasart.gr Â
ALBUMAKE.    -    • | !   _, 6   ! , Plexiglass mount, Crystal mount, !  . lab & fine art www.albumake.com Â    - GIATRAKOS • VULCAN MULTICOPTERS www.hexateam.gr www.facebook.com/Hexateam Â SUPERVISION TRADE .  -  . .  + 
    % ,  ! album. Â RENT PHOTO VIDEO •       _ *
_  #$ www.rentphotovideo.gr Â S. K. STUDIO \  ! $ – 6  !   www.skstudio.gr Â   . . • " ,  
     !  ,  , laser, CNC router, !    ,
  *  www.baxevanidis.gr Â JM SOLUTIONS –    . &  . . • Permajet • Moorman • www.jmsolutions.gr Â  
. .   A. & K. • 2     ^ ,   %    +  www.trigono.gr Â IKONA LAB • 6   ! • !   • _    +   ! $  _  $! www.myikona.gr Â MYIKONA • Photobook •   +  •      !, #  • # # $ !  • !  ! $ www.myikona.gr Â   /    •  %  *$  !      , $, plexiglass, *_ , _  .. • 3D _   ! $ • 
 www.xaraxeis.gr Â VES POST •
   _ www.ves.gr Â    - LAB VIDEO ART • T    • ^ www.videoart06.gr Â PHOTOMETRON HASSELBLAD • BRONCOLOR • ZEISS • NEC • REDGED • HPRC • SUNBOUNCE • QUATO www.photometron.com.grÂ MY ALBUM • Digital Albums • Matted Albums • ! ,    . www.myalbums.gr Â   + www.photoweddingstories.com http://photoweddingstories.com/ Â ARXPHOTOLAB • !  , | !      , Finishing,  $ , $% % 
 BOX CONCEPT • Photo Albums, • DVD cases • = $ boxes www.hartothetima.gr Â PWS • \   + •      •   + *
info@arxphotolab.gr http://www.arxphotolab.gr/ Â GR IPDOMAIN - I Host !*    % % _!, > $ data center, CDN, 2!   domain name, \ *$   $% www.iphost.gr Â 
  • %+   • [   •     •    www.photoeidolo.gr Â ZEUXIS ART GROUP • 2  + group 
+      % !  $. - %     : “Portfolio 02”    : .   +!  Â DIGITAL TV INFO / LIBRA PRESS • %+   – }   7 % +   Satellite, $ , HD & IP TV www.digitaltvinfo.gr Â       &    
  (  ) !
"#$%'"*!. Â E  
I       • \   % http://polis.cwahi.net/ Â  • [ $    \  _ 0 $! http://www.sefni.gr/ Â      
 (. ) -     
  ( ) ekfa-pof@otenet.gr
Â  
- + [!    $  & 7  $ 7!        \ www.foebus.grÂ  
  
   • http://sifopi.blogspot.gr/ Â TECHBLOG.GR www.techblog.gr Â    

www.photo.gr
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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
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∆ΕΚΑΤΗ EΠΕΤΕΙΑΚΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ







YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.
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∆ΕΚΑΤΗ EΠΕΤΕΙΑΚΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
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∆ΕΚΑΤΗ EΠΕΤΕΙΑΚΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
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YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.
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∆ΕΚΑΤΗ EΠΕΤΕΙΑΚΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.
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∆ΕΚΑΤΗ EΠΕΤΕΙΑΚΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

News

PHOTOVISION 2013
YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.

Ο λόγος στους εκθέτες

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.

;)' '()
Ιntersys SA
• H Canon έχει μια πολύ ισχυρή σειρά στις DSLR. Ποια μοντέλα DSLR κατά
την εμπειρία σας είναι πιο δημοφιλή στην ελληνική αγορά;
Στις full frame DSLR, εδώ και αρκετά χρόνια, ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης είναι
η Canon EOS 5D, τόσο η δεύτερη (MkII) όσο και η τρίτη (MkIII) έκδοση. Και
δεν αναφέρομαι μόνο στις πωλήσεις, αλλά και στο γενικότερο “vibe” που
δημιουργείται στην αγορά και στις συζητήσεις των φίλων της φωτογραφίας.
Πολλοί καταναλωτές, διαθέτουν μία compact ή μία εισαγωγική DSLR, αλλά
ταυτόχρονα επιθυμούν διακαώς να αποκτήσουν μία EOS 5D.
Στο φορμά APS και σε σχέση με τις πωλήσεις, το κορυφαίο μοντέλο είναι η
EOS 600D, γεγονός φυσιολογικό, αν συγκρίνει κανείς τα χαρακτηριστικά και την
ποιότητα που αγοράζει σε σχέση με τα χρήματα που δαπανά. Αμέσως μετά από
τα δύο παραπάνω μοντέλα, ακολουθούν οι EOS 7D και η EOS 60D. Δεν πρέπει
όμως να ξεχνάμε, ότι εξίσου σημαντικός -αν όχι σημαντικότερος- παράγοντας
που επηρεάζει την ποιότητα φωτογραφίας, εκτός από το σώμα, αποτελεί και ο
φακός με τον οποίο εξοπλίζουμε την φωτογραφική μηχανή μας.
• Έχει διατυπωθεί στο εξωτερικό η άποψη ότι στο μέλλον οι mirrorless θα
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Από την άλλη, η Canon άργησε να μπει
σε αυτή την κατηγορία και με ένα μόνο μοντέλο. Αυτό σημαίνει ότι δεν
συμμερίζεται την άποψη;
Η κατηγορία των Compact System Cameras είναι αρκετά ενδιαφέρουσα και
η Canon είναι φυσικό να συμμετέχει. Ωστόσο, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι
εξελίξεις και τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στον γενικότερο χώρο
της φωτογραφίας. Γνωρίζετε ότι η αγορά των εισαγωγικών compact δέχεται
επίθεση από την επέλαση των κινητών τηλεφώνων. Eπίσης οι καταναλωτές
επιθυμούν μεγάλες δυνατότητες σε μικρό μέγεθος με ταυτόχρονη ευκολία
χρήσης. Νομίζουμε ότι η ποιότητα είναι ο μόνος τρόπος διαφοροποίησης
των φωτογραφικών μηχανών έναντι των κινητών και για αυτόν τον λόγο
χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο positioning της νέας κατηγορίας. Η Canon
λανσάρισε το μοντέλο EOS Μ, που ουσιαστικά είναι μία EOS 650D, με μεγάλο
αισθητήρα, υψηλή ποιότητα κατασκευής, μικρό μέγεθος, χωρίς να υστερεί σε
επεκτασιμότητα αφού δέχεται, με χρήση αντάπτορα, ολόκληρη την γκάμα EF
και EF-S φακών! Με αυτή την τακτική, η Canon προσφέρει στους καταναλωτές
αυτό ακριβώς που χρειάζονται, χωρίς να θυσιάζει την ποιότητα που είναι η
ειδοποιός διαφορά απέναντι στα κινητά.
• Με δεδομένη την πτώση των compact επαληθεύεται η τάση και στην
Canon;
Ναι, επαληθεύονται, αλλά όχι με τον ρυθμό που συμβαίνει σε άλλους
κατασκευαστές. Εδώ και αρκετά χρόνια η Canon έχει αντιληφθεί την τάση. Γι
αυτό τον λόγο έχει δώσει έμφαση στους τομείς που τα κινητά δεν μπορούν
να ανταγωνιστούν. Μην ξεχνάμε, ότι η Canon δεν διαθέτει μοντέλο κάτω των
€100, ενώ ακόμα και τα εισαγωγικά μοντέλα διαθέτουν πληθώρα δυνατοτήτων
που είναι αδύνατον να αντιγραφούν από τα κινητά, όπως η σταθεροποίηση
εικόνας, οι επεξεργαστές Digic, η τεχνολογία HS, η μεγαλύτερη ανάλυση και
φυσικά τα ασυγκρίτως καλύτερα οπτικά. Ταυτόχρονα, τα περισσότερα μοντέλα
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έχουν WiFi, αρκετά πλέον μοντέλα διαθέτουν
GPS, ενώ προσφέρονται όλο και περισσότερες
λειτουργίες επικοινωνίας και διάδρασης με τις
δημοφιλείς πλατφόρμες των social media.

• Που θα επικεντρωθεί η παρουσία της Canon
κατά την επερχόμενη Photovision;
Η συμμετοχή της Canon στην Photovision 2013 θα
είναι περισσότερο εστιασμένη στον επαγγελματία
φωτογράφο. Θα είναι παρόντα όλα τα “αστέρια”
της Canon, όπως οι EOS 1Dx, EOS 1DC, EOS
5D MkIII, EOS 6D, EOS 7D, οι επαγγελματικές
βιντεοκάμερες EOS C100 και EOS C300 και οι
περισσότεροι φακοί - «κανόνια» της Canon , EF
300mm, EF 400mm, EF 600mm και EF 800mm
μεταξύ άλλων. Επίσης, θα υπάρχει κι ο A1 iPF
6450 plotter, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η
φωτογραφίες πρέπει να εκτυπώνονται!
Είμαστε βέβαιοι ότι οι επισκέπτες της Photovision
στο περίπτερό μας, θα ενημερωθούν για τις
τελευταίες εξελίξεις της φωτογραφίας και του video
υψηλής ανάλυσης. Σας περιμένουμε.
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∆ΕΚΑΤΗ EΠΕΤΕΙΑΚΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

F'*%* (!)

YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.

News

Samsung Εlectronics
• Πλέον η Samsung έχει πλήρη γκάμα ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών,
σε compact και CSC. Ποια είναι η ανταπόκριση της ελληνικής αγοράς και τα
μερίδια μέχρι τώρα;
Στη Samsung τα τελευταία χρόνια έχουμε πραγματοποιήσει σημαντική επένδυση
στον τομέα της ψηφιακής φωτογραφίας, γεγονός που μας έδωσε τη δυνατότητα
να προσφέρουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που βελτιώνουν τη ζωή των
καταναλωτών.
Η ανταπόκριση της ελληνικής αγοράς είναι αρκετά θετική και τα μερίδια της
Samsung τόσο σε compact και CSC έχουν αυξηθεί σημαντικά. Ενδεικτικά, το
2012, στην κατηγορία ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών με ενσωματωμένο
φωτογραφικό φακό η Samsung έφτασε στο 9.0%, διπλασιάζοντας το μερίδιο
της σε σχέση με το 2011. Ομοίως, το μερίδιο αγοράς στην κατηγορία Compact
έφτασε το τελευταίο τρίμηνο, το 12,5%. Στην αγορά των CSC, η εταιρεία άρχισε
να δραστηριοποιείται ουσιαστικά από τον Σεπτέμβριο του 2012 στην ελληνική
αγορά, λανσάροντας την NX 1000. Παρόλα αυτά, σε αυτό το σύντομο χρονικό
διάστημα η Samsung διασφάλισε μερίδιο 10% στο τέλος του 2012 στην ελληνική
αγορά, σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι η
Samsung ξεκίνησε συνεργασία με το φωτογραφικό κανάλι στις αρχές του 2013,
ενδυναμώνοντας σημαντικά την παρουσία αλλά και τις πωλήσεις της, όχι μόνο στις
CSC, αλλά και σε Premium Compact. Στη Samsung, αποτελεί μέρος της φιλοσοφίας
μας να βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα στους συνεργάτες μας, εκπαιδεύοντας
άρτια το προσωπικό των καταστημάτων, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει
ολοκληρωμένη ενημέρωση στον καταναλωτή.
• Το βασικό διαφοροποιητικό στοιχείο της φιλοσοφίας Samsung είναι το
οικοσύστημα των Smart Cameras. Έχοντας ήδη φτιάξει το απόλυτο υβρίδιο, την
Galaxy Camera, πως προβλέπεται η ανάπτυξη της γκάμας από δω και πέρα;
Αυτό που διαφοροποιεί τη Samsung είναι ο συνδυασμός κορυφαίων οπτικών
επιδόσεων με απεριόριστες δυνατότητες σύνδεσης. Αυτό επιτυγχάνεται τόσο με την
Galaxy Camera 3G που διαθέτει Android λειτουργικό 4.1 Jellybean, όσο και με τη
νέα σειρά Smart Camera 2.0.
Η οικογένεια των Galaxy μηχανών θα εμπλουτιστεί τον Απρίλιο με ένα πιο
οικονομικό μοντέλο την GALAXY Camera Wi-fi, που προσφέρει όλες τις καινοτόμες
και πρακτικές λειτουργίες της GALAXY Camera αλλά σε μειωμένη τιμή. H GALAXY
Camera Wi-Fi αποτελεί την επιλογή για τον χρήστη που δεν χρειάζεται τη συνεχή
συνδεσιμότητα της αρχικής.
Η σημαντική εξέλιξη της GALAXY Camera είναι προδιαγεγραμμένη. Η
Samsung μελέτησε σε βάθος τις απόψεις των καταναλωτών, προσαρμόζοντας
τα χαρακτηριστικά της φωτογραφικής μηχανής σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Η
GALAXY Camera είναι το αποτέλεσμα του εγχειρήματος αυτού και η Samsung
θα συνεχίσει να αξιολογεί και να επανεξετάζει τις ανάγκες των καταναλωτών,
αναβαθμίζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος.
• Πόσο πιθανό θεωρείτε να δούμε και ένα σύστημα που βασίζεται στην DSLR
αρχιτεκτονική από την Samsung;
Η τεχνολογία CSC θα συνεχίσει να ανταγωνίζεται την κατηγορία DSLRs και η
κατηγορία CSC θα συνεχίσει την ταχεία ανάπτυξή της. Σύμφωνα με έρευνα της
IDC, μέχρι το 2015 οι πωλήσεις των CSC σε τεμάχια /μονάδες θα ξεπεράσουν
τις πωλήσεις των DSRLs. Η ενημέρωση του καταναλωτή για την αγορά CSC
και τα οφέλη της, ολοένα και αυξάνεται. Όλο και περισσότεροι κατανοούν ότι
η τεχνολογία CSC ανταγωνίζεται την DSLR και μάλιστα σε πολύ μικρότερο,
ελαφρύτερο και πρακτικότερο “πακέτο”. Ο καταναλωτής αποφάνθηκε, και αυτός
είναι ο λόγος που βλέπουμε τώρα πολλά brands να εισέρχονται σε αυτή την
αναπτυσσόμενη κατηγορία της αγοράς.
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• Προγραμματίζετε κάποιες ειδικές
εκδηλώσεις για την επερχόμενη
Photovision;
Ο σκοπός της παρουσίας μας στη
Photovision είναι να δείξουμε στον
επισκέπτη ότι η φωτογραφική μηχανή
περνάει πλέον σε άλλη εποχή και η
Samsung είναι από τις πρωτοπόρες
εταιρείες σε αυτή τη νέα εποχή. Οι
SMARTμηχανές της Samsung αλλάζουν
τα δεδομένα στον τρόπο που ο χρήστης
απαθανάτιζε, επεξεργαζόταν και γενικά
διαχειριζόταν τις φωτογραφίες του ως
σήμερα. Η αποθήκευση και το μοίρασμα (η
κοινοποίηση) μέσω διαδικτύου είναι πλέον
πολύ εύκολη, ενώ η ανταλλαγή υλικού
μεταξύ διαφορετικών συσκευών είναι
πλέον παιχνιδάκι.
Συνδυάζουμε λοιπόν τα ανταγωνιστικά
χαρακτηριστικά από περισσότερα προϊόντα
της Samsung, ώστε να προσφέρουμε την
καλύτερη δυνατή λύση στον καταναλωτή,
χωρίς κανέναν απολύτως συμβιβασμό στην
ποιότητα εικόνας.
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YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.

News

J F<
Albumake
• Η Albumake είναι μια σχετικά νέα εταιρεία στο χώρο του album. Τι πρωτότυπες
λύσεις μπορείτε να προσφέρετε στον επαγγελματία;
Ο στόχος της Albumake είναι να προσφέρει σημαντικές και καινοτόμες λύσεις
στον τομέα του ψηφιακού άλμπουμ και στην προβολή της επαγγελματικής
φωτογράφησης, με βασικό κριτήριο την ποιότητα αλλά διατηρώντας ταυτόχρονα
το κόστος χαμηλό. Παρά το γεγονός ότι είμαστε καινούργια επιχείρηση, μόλις δύο
ετών, έχουμε αποκτήσει και ας μου επιτραπεί η λέξη, εξασφαλίσει, ένα σημαντικό,
δημιουργικό πελατολόγιο που μας ωθεί να αξιοποιούμε την τεχνική και την αισθητική
μας στο έπακρο. Με το πέρασμα του χρόνου, έχουμε διαπιστώσει αναμφισβήτητα,
ότι ο επαγγελματίας φωτογράφος έχει βελτιώσει τις ικανότητές του και έχει εξελιχθεί
καλλιτεχνικά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ως αποτέλεσμα, δεν θα μπορούσαμε εμείς
να μείνουμε στάσιμοι απέναντι στην ποιότητα και τον χαρακτήρα των άλμπουμ μας. Τα
εξώφυλλα των άλμπουμ μας, με τις ποικίλες τεχνικές κατασκευής τους, αξιοποιούν τις
σύγχρονες φωτογραφίες των πελατών μας και καθιστούν τα άλμπουμ μας σημαντικά
στοιχεία στην διακόσμηση της εκάστοτε οικίας - χώρου που τα φιλοξενεί.

συνεχίσουμε την πορεία μας στις καινούργιες
εγκαταστάσεις υπερσύγχρονων
προδιαγραφών, στην Χριστούπολη
Σπάτων (2km από το McArthur Glen), οι
οποίες μας παρέχουν ένα πρωτόγνωρο
επίπεδο δημιουργικών και παραγωγικών
δυνατοτήτων.

• Τα τελευταία δύο χρόνια εξελίσσετε τόσο τις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου σας όσο
και κάποια από τα προϊόντα σας. Είστε ικανοποιημένοι από την μέχρι τώρα πορεία σας;
Από την ίδρυση της Albumake καθώς και κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης της, υπήρξαν
κρίσιμοι παράγοντες οι οποίοι θεμελίωσαν την αποδοχή της εταιρείας μας από την
ελληνική αγορά. Η σημαντική εμπειρία και η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναμικού
της Albumake σε συνδυασμό με το ευρύ δίκτυο συνεργατών μας, αποτελούν τα
σημεία αναφοράς αυτής της αποδοχής. Το πελατολόγιο μας μεγαλώνει καθημερινά
αποτελούμενο από επαγγελματίες φωτογράφους και φωτογραφικά studio οι οποίοι

• Η αγορά του άλμπουμ στην Ελλάδα
περιλαμβάνει αρκετά εργαστήρια που
δραστηριοποιούνται στον φωτογραφικό
κλάδο. Το δικό σας που απευθύνεται και τι
προσδοκίες έχετε;
Η Albumake σε αντίθεση με
παρεμφερείς εταιρείες, δεν
μεταπωλεί εισαγόμενα προϊόντα. Διαθέτει
σύγχρονες εγκαταστάσεις και την κατάλληλη
οργάνωση ώστε να δραστηριοποιείται
σε δημιουργικές και διαχρονικές λύσεις
προστιθέμενης αξίας. Παρότι έχουμε
τη δυνατότητα να εμπλουτίσουμε την
συλλογή μας με εισαγόμενα προϊόντα,
σε καμία περίπτωση δεν το επιλέξαμε.
Διαπιστώσαμε εξαρχής το κενό που
υπήρχε στην ελληνική αγορά όσον αφορά

αναζητούν λύσεις για τη βελτίωση της εικόνας τους προς τους πελάτες τους με προσιτό
κόστος, γεγονός που μας χαροποιεί και ικανοποιεί τις φιλοδοξίες μας. Ως αποτέλεσμα
της αύξησης των πελατών-συνεργατών μας, έχουμε την υποχρέωση πλέον να

τις σύγχρονες χειροποίητες κατασκευές
άλμπουμ, χωρίς να επηρεάσουν
σημαντικά την τιμή και το χρόνο
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News

YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.

• Τι θα παρουσιάσετε στη
φετινή Photovision;
Σίγουρα όχι απλά άλμπουμ με
πλαστικοποιημένο εξώφυλλο τύπου
Hardcover, παρότι υπάρχει σαν προϊόν
και δεν έχει να ζηλέψει απολύτως
τίποτα από τα αντίστοιχα προϊόντα
της ανταγωνιστικής αγοράς. Είμαστε
χαρούμενοι διότι δεν αποτελούν την
πρώτη επιλογή από τους πελάτες μας,
καθώς διαπιστώσαμε ότι οι πελάτες
μας αναζητούν πλέον πρωτότυπες
και βελτιωμένες λύσεις, ισότιμης
αξίας. Για παράδειγμα, επιλέγουν
πλέον όχι τρία μικρά συνοδευτικά
άλμπουμ, αλλά ένα μικρότερο
άλμπουμ εφάμιλλης ποιότητας όμως
με το μεγάλο άλμπουμ, προσδοκώντας
την βέβαιη διαφήμιση από τα μικρά,
συνοδευτικά άλμπουμ, γιατί είναι αυτά
κατασκευής. Μελετώντας άλλες σημαντικές εταιρίες της παγκόσμιας αγοράς στον τομέα
κατασκευής ψηφιακού άλμπουμ, μπορεί έκπληκτα να διαπιστώσει κανείς, ότι και εκείνες

που απευθύνονται σε τρίτους και όχι
στον ήδη υπάρχοντα πελάτη. Με αυτόν

διαθέτουν συγκεκριμένη ποικιλία άλμπουμ, χωρίς πολλά και διαφορετικά εξώφυλλα,
με τεχνοτροπίες που κουράζουν το μάτι και αφαιρούν από την καλαισθησία. Η

τον τρόπο, καταφέρνουν την πώληση
εξοικονομώντας περισσότερα κέρδη

απάντηση στο γιατί συμβαίνει αυτό, είναι πολύ απλή: Οι εταιρείες αυτές, απευθύνονται
στην παγκόσμια αγορά και έχουν στόχο την σταθερή επαναλαμβανόμενη ποιότητα

αλλά στοχεύοντας ταυτόχρονα στην
μακροχρόνια διαφήμιση.
Στη Photovision 2013 θα παρουσιάσουμε

και ταχύτητα παραγωγής. Ο δικός μας κανόνας είναι η σταθερή ταχύτητα παραγωγής με
σύγχρονες δημιουργικές λύσεις.
• Κάνατε αναφορά ότι σύμμαχος της πορείας σας είναι το site σας. Πως σας βοήθησε
και τι νέο ετοιμάζετε;
Το διαδίκτυο αναμφισβήτητα σήμερα έχει έντονη έως κύρια παρουσία στην καθημερινή
μας ζωή. Μπορούμε να κάνουμε πλέον σχεδόν τα πάντα μέσω διαδικτύου (εύρεση
πληροφοριών, τραπεζικές συναλλαγές, αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από
ηλεκτρονικά καταστήματα, επικοινωνία κ.α.). Οφείλουμε να παραδεχτούμε, ότι η
πρώτη κίνηση που κάνουμε οι περισσότεροι όταν θέλουμε να βρούμε κάτι, είναι να
το πληκτρολογήσουμε σε μια μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο. Η κάθε ιστοσελίδα
στο διαδίκτυο είναι πλέον η “βιτρίνα” της κάθε επιχείρησης. O πελάτης μπορεί να
ενημερωθεί για τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση, την φιλοσοφία της,
τα προϊόντα της, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας με το ανθρώπινο δυναμικό
της. Δεν επαρκεί να δημιουργήσει κανείς απλά μια ιστοσελίδα στο διαδίκτυο για
την επιχείρηση του, αλλά θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ευκολία ανάγνωσης και
κατανόησης των προϊόντων του. Σήμερα, πολλοί από τους πελάτες μας προτείνουν
την ιστοσελίδα μας στους δικούς τους πελάτες, με σκοπό να επιλέξουν από τα
προϊόντα μας. Στην καινούργια μας ιστοσελίδα, η οποία βρίσκεται υπό κατασκευή
και θα είναι έτοιμη για την έναρξη της έκθεσης Photovision 2013, θα μπορούν
όλοι να διαπιστώσουν ότι το μενού με τα άλμπουμ καθώς και τα εξώφυλλα, είναι
απόλυτα κατανοητό. Η κατάλληλη χρήση των χρωμάτων στην ιστοσελίδα μας, έχει
ως αποτέλεσμα ο επισκέπτης να μπορεί να διαβάζει τα κείμενα αλλά και να διακρίνει
τα διάφορα στοιχεία, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Έχουμε προσθέσει όλη την γκάμα
των εξώφυλλων μας και δημιουργήσαμε μια gallery στην οποία φιλοξενούμε τις
περισσότερες εναλλακτικές επιλογές που χρησιμοποιούμε στα άλμπουμ μας. Στο
σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω, ότι ο πελάτης του φωτογράφου σαν επισκέπτης
δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση στον τιμοκατάλογο χονδρικής, καθώς για να σταλεί,
απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι η πιστοποίηση επαγγελματικής δραστηριότητας.
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τις λύσεις αυτές, δίνοντας την δυνατότητα
στους επισκέπτες μας, να διαπιστώσουν
αυτήν την στροφή στην ποιότητα αλλά
και να γνωρίσουν τον νέο μας interactive
τιμοκατάλογο, με διατήρηση των τιμών
μας και για το έτος 2013, ο οποίος
μπορεί να προτείνει εναλλακτικές λύσεις
ισότιμης αξίας, αυτόματα. Φυσικά δεν
θα σας παρουσιάσουμε μόνο ψηφιακά
άλμπουμ, καθώς έχουμε την τιμή να
προηγούμαστε και να υλοποιούμε
ταυτόχρονα την ανάγκη ύπαρξης
του πρώτου άλμπουμ με πασπαρτού
ελληνικής κατασκευής, το οποίο από την
πρώτη ημέρα σύστασής του βρίσκει πολύ
μεγάλη ανταπόκριση στην ανταγωνιστική
αγορά. Επιπρόσθετα, οι κορνίζες
υψηλής ευκρίνειας σε κρύσταλλα με την
μέθοδο της επικόλλησης φωτογραφίας,
θα μαγέψουν κάθε επισκέπτη και θα
αποδείξουν ότι η Albumake αναζητά
πάντοτε τις καλύτερες μεθόδους
απεικόνισης φωτογραφίας. Καλούμε
λοιπόν, κάθε ενδιαφερόμενο επισκέπτη,
να επενδύσει λίγο από τον χρόνο του,
προκειμένου να γνωριστούμε και να
εξασφαλίσουμε για αυτόν, προσιτές τιμές
και ποιότητα Albumake.
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∆ΕΚΑΤΗ EΠΕΤΕΙΑΚΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

News

YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.

ανταγωνισμός για μας που λειτουργούμε
τελείως νομότυπα, καταβάλλουμε
ΦΠΑ, απασχολούμε προσωπικό κλπ.
Δεν πληρώνουν φόρους και δασμούς,
αποφεύγουν (παράτυπα) το ΦΠΑ κάτω
από τα μάτια του τελωνείου που σπάνια
ασχολείται. Που είναι η ίση μεταχείριση, τα
ίδια μέτρα και ίσα σταθμά; Γιατί η ο κλάδος
των φωτογραφικών δεν ανακινεί το θέμα
που μας ζημιώνει όλους και το κράτος
συνάμα; Αναρωτιέμαι… Οπωσδήποτε δεν
πρέπει να συνεχιστεί αυτή η απαράδεκτη
κατάσταση. Μπορώ να αναφερθώ σε
δεκάδες sites του εξωτερικού που δεν
έχουν καμία σχέση με την Ευρώπη και
μάλιστα διακινούν προϊόντα χωρίς τις
νόμιμες ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

(<>** '*
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΕ
• Πως θα περιγράφατε την κατάσταση στην αγορά λιανικής σε σύγκριση με την
αντίστοιχη δύο χρόνια πριν, όταν διοργανωνόταν η προηγούμενη Photovision;
Δε νομίζω πως υπάρχει σύγκριση ανάμεσα στην άνοιξη του 2011 με την αντίστοιχη
περίοδο του 2013. Μιλάμε για δύο διαφορετικές χώρες, για δύο διαφορετικές εποχές.
Τότε υπήρχε η κρίση και ο φόβος αλλά και λίγη ελπίδα. Το άσχημο είναι ότι σήμερα δεν
υπάρχει ελπίδα και ο καθένας επιφυλάσσεται για το τι θα συμβεί αύριο. Έτσι συνολικά η
αγορά αλλά και ο φωτογραφικός χώρος έχει μεγάλη πτώση τζίρου.
• Οι επιπτώσεις της κρίσης (αναφορικά πάντα με το φωτογραφικό κλάδο) είναι
ενιαίες για τα εξειδικευμένα καταστήματα σαν το δικό σας και για τις αλυσίδες τύπου
hypermarket;
Η αλήθεια είναι πως η κρίση έχει χτυπήσει με ξεχωριστούς τρόπους διαφορετικούς
κλάδους και τομείς της οικονομίας. Για παράδειγμα οι εμπλεκόμενοι με την οικοδομή
έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα. Αν αναφερθούμε συγκεκριμένα όμως στον χώρο των
φωτογραφικών νομίζω ότι πέρα απ’ όλα τα κακά της κρίσης ίσως να προκύψει και
κάτι θετικό. Μπορεί τον πρώτο καιρό, όταν ήρθαν στην Ελλάδα υπερκαταστήματα
ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών με την λογική του box moving, να “σκότωσαν” τις τιμές
και όντως να πούλησαν κάποια κομμάτια. Όμως πλέον, εκτός της τιμής, ο μέσος
καταναλωτής έχει στραφεί και αναζητεί την εξυπηρέτηση. Δεν του φτάνει μόνο η χαμηλή
τιμή. Νομίζω ότι εκεί, στην εξυπηρέτηση και το after sales service παίζεται μεγάλο μέρος
του παιχνιδιού για τα εξειδικευμένα ελληνικά φωτογραφικά καταστήματα.
• Ποιους τελικά εμπιστεύεται ο έλληνας ερασιτέχνης και επαγγελματίας φωτογράφος
για τις αγορές του: το ειδικό κατάστημα, το online ή τις αλυσίδες;
Εάν κρίνω κι από τα στοιχεία της GFK τα online καταστήματα είναι ανεβασμένα λόγω
χαμηλών τιμών και τα site του εξωτερικού απορροφούν πολλές παραγγελίες από
έλληνες καταναλωτές. Όμως εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Πολλά από τα sites, κυρίως
από ΝΑ Ασία, δεν τηρούν τους κανόνες του παιχνιδιού. Έτσι προκύπτει αθέμιτος

 190 • 

1

 2013

• Παρατηρείτε, μετατόπιση στη δομή της
ζήτησης; Π.χ. οι καταναλωτές αγοράζουν
φθηνότερα φωτογραφικά προϊόντα
ή στρέφονται σε second hand ή κάτι
διαφορετικό;
Η αλήθεια είναι πως σε όλα τα προϊόντα,
ο καταναλωτής όταν κάτι το έχει
πραγματική ανάγκη θα βρεί τον τρόπο
να το αγοράσει. Ίσως βέβαια θα επιλέξει
την χαμηλότερη τιμή και μερικές φορές
θα στραφεί σε φθηνότερο προϊόν. Με
αυτό τον τρόπο δυστυχώς πέφτουν οι
τζίροι. Στα φωτογραφικά είναι δεδομένη
η κατακόρυφη πτώση πωλήσεων των
compact μηχανών για πολλούς και
διάφορους λόγους που δε χρειάζεται
ν’ αναλύσουμε εδώ. Από την άλλη
ανεβαίνουν λίγο οι κατηγορίες των
mirrorless και DSLR όμως ο καθοριστικός
παράγοντας είναι η κρίση. Όταν ο άλλος δεν
έχει φαγητό δεν παίρνει …ραπανάκια για
την όρεξη.
• Εν όψει όλων αυτών των επισημάνσεων

έχετε να διατυπώσετε κάποια πρόταση;
Προσωπικά, θα πρότεινα να κάνουμε
μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. Να
καθίσουμε μαζί από κοινού να δούμε
μερικά πράγματα: εισαγωγείς, καταστήματα,
κατασκευαστές και επαγγελματίες
φωτογράφοι ώστε να έχουμε σφαιρική
εικόνα των πραγμάτων. Νομίζω ότι στα
δύσκολα αυτό το πράγμα χρειάζεται. Και
μια που γίνεται η έκθεση θα πρότεινα την
πραγματοποίηση μιας ανοικτής συζήτησης
ή διαβούλευσης, όπως λέγεται σήμερα στα
πλαίσια της έκθεσης.
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∆ΕΚΑΤΗ EΠΕΤΕΙΑΚΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

News

YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.

η Prolab έχοντας επενδύσει αρκετά
στο κομμάτι αυτό, είναι σε θέση να
προσφέρει στον φωτογράφο-συνεργάτη
της, μεγάλη γκάμα από διάφορες
ποιότητες καμβάδων δίνοντας τους την
δυνατότητα επιλογής.
• Στην Photovision του 2011 ξεχωρίσατε
για τις πρωτότυπες λύσεις σας στην
εκτύπωση και το photo finishing. Τι θα
δούμε από σας, φέτος;
Στην Photovision του 2011
παρουσιάσαμε το finishing με έναν
διαφορετικό τρόπο. Είδαμε ότι η
ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη
και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι
γι’αυτό. Φέτος λοιπόν, στόχος μας
είναι να κρατήσουμε το ίδιο αμείωτο
ενδιαφέρον από το κοινό. Η δικιά
μας πρόταση αλλά και “απάντηση”
στην κρίση, δεν περιορίζεται μόνο στο
άλμπουμ και την τιμή του, αλλά σε
ένα σύνολο καινοτόμων προϊόντων,
ιδεών και πρωτότυπων λύσεων που
θα βοηθήσουν τον φωτογράφο να
“ξεχωρίσει” στην αγορά. Είμαστε
ιδιαίτερα χαρούμενοι γιατί με τη
παρουσία μας φέτος στην διοργάνωση
της Photovision, δίνουμε ιδέες και λύσεις,
τόσο για τον φωτογράφο που διατηρεί
κατάστημα λιανικής όσο και για αυτόν
που ασχολείται αποκλειστικά με το γάμο
και τη βάπτιση.
• Εκτός από τις παραδοσιακές
δραστηριότητες, αναπτύξατε το
πρόγραμμα Photodeals. Εξηγήστε μας
με λίγα λόγια τι είναι το Photodeals.

%K+* F%!(<%*&
PROLAB
• Πως ανταποκρίθηκε η ελληνική αγορά στην κρίση, όσον αφορά την εκτύπωση;
Βλέπετε κάποιο αντίδοτο στην κρίση;
Τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά το 2009, παρακολουθούμε το συνεχώς μειούμενο
ενδιαφέρον για κορνίζες, albums, εκτυπώσεις 10x15εκ. και όλα αυτά που θεωρούσαμε
“λιανική” στα φωτογραφεία. Όσον αφορά τα λεγόμενα studio-γραφεία τα οποία
ασχολούνται αποκλειστικά με γάμο/βάπτιση, οι δυσκολίες εντοπίζονται στην τεράστια
πίεση για μείωση τιμών και στην αδυναμία εισπράξεων. Αυτό που θεωρεί η Prolab ως
αντίδοτο στην κρίση είναι η αντικατάσταση όλων αυτών των ξεπερασμένων προϊόντων,
με νέες προτάσεις, έξυπνες αλλά και ασυνήθιστες εφαρμογές της φωτογραφίας. Κινήσεις
και τρόπους δηλαδή, που θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον του καταναλωτή και θα του
δώσουν το έναυσμα για την κίνηση μετά το “κλικ”.
• Ποια προϊόντα είναι αυτά που, παρά την κρίση, παραμένουν δημοφιλή;
Παρά την έντονη πτώση που παρατηρείται στις εκτυπώσεις και κυρίως στις ερασιτεχνικές,
ένα προϊόν που καταφέρνει να αναπτύσσεται αλλά και να εξελίσσεται συνεχώς, είναι ο
καμβάς-τελάρο. Είναι το κατάλληλο προϊόν που μπορεί να ζεστάνει οποιονδήποτε χώρο,
είτε απεικονίζοντας μια οικογενειακή φωτογραφία είτε ένα απλό εικαστικό. Γι’ αυτό και
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Photodeals ονομάσαμε το πρόγραμμα
συνεργασίας με την Prolab. Αποτελεί
την κορύφωση της προσπάθειας που
κάνουμε, να μεταφέρουμε την εμπειρία,
τις ιδέες, το προσωπικό και όλη τη
δυναμική της εταιρίας στην υπηρεσία
του φωτογράφου-συνεργάτη μας. Με
απλά λόγια, στον φωτογράφο-πελάτη
που συμμετέχει στο πρόγραμμα,
προσφέρουμε υποστήριξη marketing,
προωθητικές κινήσεις, νέα προϊόντα,
τμήμα σχεδίασης και υλοποίησης,
μεγαλύτερες εκπτώσεις και προσδοκούμε
στην εδραιωμένη συνεργασία,
οικονομικό προγραμματισμό και στήριξη.
Το Photodeals είναι μία πρόταση που
έχει στόχο να μαζέψει ιδέες, προϊόντα
και υπηρεσίες, κινήσεις που θα μας
βοηθήσουν να … «το παλέψουμε»!
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∆ΕΚΑΤΗ EΠΕΤΕΙΑΚΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Prestige
YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.

Τα πάντα για τον επαγγελματία
φωτογράφο

News

Η εταιρία Prestige μέσα από μεγάλη γκάμα προϊόντων
παρουσιάζει τις σειρές χειροποίητων άλμπουμ Custom
και Elite inside. Στη σειρά Custom, που βγαίνει σε δύο
τύπους, ενιαίο ή με δερμάτινη ράχη, παρέχει εξώφυλλο
ή και οπισθόφυλλο από φωτογραφία του πελάτη. Η
σειρά Elite Inside διακοσμείται με χαρούμενα σχέδια
(κοπτικά) και ζωηρές εναλλαγές χρωμάτων και η
κατασκευή τους μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε υλικό
εξωφύλλου από τον κατάλογο υλικών βιβλιοδεσίας της
εταιρίας. Προσφέρονται σε διαστάσεις 23x23cm (20, 30
φύλλων), 20x25cm και 23x30cm (30 φύλλων), 30x30cm
και 33x33cm (30, 40 και 50 φύλλων) και 35x35cm (50
και 60 φύλλων), ενώ και οι δύο σειρές διατίθενται και
σε καπάκια για βιβλιοδεσία ψηφιακών άλμπουμ σε
οποιαδήποτε διάσταση.
www.prestige-co.gr

$* O.E.

Q)>!< J$

Πλαστική κορνίζα επιτραπέζια/τοίχου

Καμβάς, ο φωτογραφικός

Από το 1975 μέχρι και σήμερα η εταιρία ΤΡΙΓΩΝΟ
Ο.Ε., ειδικεύεται στην παραγωγή κορνίζας και βέργας.

Το παρεξηγημένο υλικό του φωτογραφικού καμβά παρουσιάζει το
Ψηφιακό Τύπωμα. Ο καμβάς που προορίζεται για εκτύπωση φωτογραφιών

Στα πλαίσια της Photovision 2013, θα παρουσιάσει τη
νέα της σειρά πλαστικώνκορνιζών που περιλαμβάνει

ή αναπαραγωγές έργων τέχνης, έχει ειδική επίστρωση στην πλευρά
που τυπώνεται για την σωστή απορρόφηση των μελανιών. Είναι 100%

επιτραπέζια και επιτοίχια μοντέλα. Πρόκειται για
ευρωπαϊκό προϊόν, σε προσιτές τιμές και σε μεγάλη

βαμβακερός χωρίς πρόσμιξη πλαστικού και αδιαβροχος. Μετά την εκτύπωση
περνιέται με ειδικό βερνίκι νερού που ζωντανεύει τα χρώματα και δίνει

γκάμα διαστάσεων που κυμαίνονται από το κλασικό
10x15cm και φτάνουν το 50x70cm. Διατίθενται σε

κοντράστ και προστατεύει από την UV ακτινοβολία και τις γρατζουνιές.
Μπορεί να τελαρωθεί και να επεκταθεί η εκτύπωση στο γύρισμα του τελάρου

τέσσερις χρωματισμούς, χρυσό, ασημί, μάυρο με ασημί
ρίγα και καφέ με χρυσή ρίγα.
www.trigono.gr

(σόκορο) χωρίς να χαθεί θέμα. www.tipoma.gr
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∆ΕΚΑΤΗ EΠΕΤΕΙΑΚΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

My Albums

YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.

News

Νέα τεχνολογία πασπαρτού
Μια νέα τεχνολογία στην εφαρμογή πασπαρτού, παρουσιάζει το
MyAlbums, βάζοντας στη σειρά TREND ενσωματωμένα πασπαρτού
και όχι επικολλημένα. Έχει απόλυτο άνοιγμα 180° και μπορεί να
δεχθεί ψηφιακά σαλόνια αλλά και μονοσέλιδες φωτογραφίες.
Η διαδικασία γίνεται εύκολα και γρήγορα από όποιο πρόγραμμα
επιθυμεί ο πελάτης, που στη συνέχεια στέλνει τα JPΕG αρχεία
στο MyAlbums και παραλαμβάνει έτοιμο το προϊόν. Διατίθεται σε
διαστάσεις 30x80cm, 40x60cm και 35x70cm. Επιπλέον, το MyAlbums,
προσφέρει στον πελάτη την υπηρεσία κριτικής του φωτογραφικού
του άλμπουμ, αφηνοντάς του το περιθώριο να διαλέξει έναν εκ
των φωτογράφων Τάσο Βασιλειάδη, Martin Grahame Dunn, Νίκο
Πεκρίδη και Nik Ghionis.
www.myalbums.gr

RentPhotoVideo
Black Magic Cinema Camera
Η εταιρία RentPhotoVideo παρέχει στην ελληνική αγορά την
Blackmagic Cinema κάμερα που συνδυάζει την τελευταία
λέξη της τεχνολογίας του ψηφιακού βίντεο με την όμορφη
σχεδίαση. Διαθέτει αισθητήρα 2.5K, εύρος δυναμικής
περιοχής 13 stop και ενσωματωμένο SSD εγγραφής. Είναι
συμβατή με φακούς EF ή Passive Micro Four Thirds, και
διατίθεται σε δύο μοντέλα ανάλογα με τη βάση του φακού.
Είναι κατάλληλη για την παραγωγή ανεξάρτητων φιλμ
όπως και τηλεοπτικών σποτ. Πρόκειται για ολοκληρωμένο
σύστημα παραγωγής βίντεο με ενσωματωμένη συσκευή
εγγραφής για άμεσα αποτελέσματα.
www.rentphotovideo.gr

Expand Digital
Έξυπνα αξεσουάρ για τη
μηχανή σας
Η Expand Digital προτείνει δύο
νέα αξεσουάρ για τη φωτογραφική
μηχανή. Ο 0-360 One-Click Panoramic
Optic είναι ένας ειδικά σχεδιασμένος
επιπρόσθετος πανοραμικός φακός
(στον υπάρχον φακό της μηχανής), ο
οποίος φωτογραφίζει 360° πανοραμικά
με μία μόνο φωτογραφία, που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί στο Internet ή σε
παρουσιάσεις άμεσα (www.0-360.gr).
Επιπλέον, η νέα κάρτα SD-WiFi μπορεί να
μετατρέψει οποιαδήποτε DSLR, compact ή
βιντεοκάμερα σε ασύρματο δίκτυο( www.
wifi-sd.gr) www.expand.gr

. & F. F*&!*&U%) ..
Νέα σχέδια
Από το 1993 μέχρι και σήμερα η εταιρία Α. & Κ.
Κουκουζέλης Ο.Ε. ειδικεύεται στην εισαγωγή και το
εμπόριο ειδών δώρου εστιάζοντας περισσότερο στις
κορνίζες φωτογραφιών. Για τη Photovision 2013,
στοχεύει στην παρουσίαση της καινούριας της σειράς
σε ξύλινες κορνίζες σε ποικιλία μεγεθών από 10x15cm
μέχρι και 40x50cm, αλλά και σε νέα σχέδια μεταλλικής
κορνίζας. www.corniza.gr
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Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9600702
www.jmsolutions.gr
email: info@jmsolutions.gr

Εξειδίκευση στο χώρο των ψηφιακών εκτυπώσεων
Η εταιρεία JM Solutions διαθέτει στην ελληνική αγορά προϊόντα που
παρέχουν ποικίλες και ευέλικτες λύσεις σε όλες τις ανάγκες των πελατών μας όπως

Permajet με χαρτιά fine art αλλά και καμβάδες,

Drytac για πλαστικοποιήσεις και κόλλες διπλής όψης, Moorman
με υλικά βιβλιοδεσία άλμπουμ και

Affort με μελάνια εκτυπωτών.

Η πολυετή εμπειρία μας και η συνεχής ενημέρωσή μας με σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα μας δίνουν τη δυνατότητα
όλα

να

τα

παρέχουμε

μοντέλα

υπηρεσίες

εκτυπωτών

τεχνικής

μικρών

και

υποστήριξης
μεγάλων

σε

μεγεθών.

Επίσης υποστηρίζουμε τους πελάτες μας με όλο το φάσμα υπηρεσιών

χρωματικής

εκτυπωτών

και

διαχείρισης

scanner

με

καλιμπράρισμα

διαμορφώνοντας

έτσι

ένα

οθονών,
ελεγχόμε-

νο περιβάλλον εργασία στον τομέα της ψηφιακής εκτύπωσης.

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται σε όλη την Ελλάδα και να είστε σίγουροι ότι ο χρόνος ανταπόκρισής μας θα σας ενθουσιάσει!
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∆ΕΚΑΤΗ EΠΕΤΕΙΑΚΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Χ.∆ήσιος
YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.

Ανανεώστε τις
μπαταρίες σας
Με εμπειρία στις καταναλωτικές και
ειδικές μπαταρίες όπως επίσης και στις
μικροηλεκτρονικές συσκευές από το 1990,
η εταιρία Χ. Δήσιος προσφέρει την
υπηρεσία ανανέωσης των παλιών battery
packs. Οι σύγχρονοι επαγγελματίες
μπορούν να ανανεώσουν τα παλιά

News

Hellenic Photo Frame
Τώρα και FineArt
εκτύπωση
Με έδρα την Πάργα, η Hellenic Photo
Frame δραστηριοποιείται κυρίως στην
κατασκευή και το εμπόριο τουριστικών
ειδών, την ψηφιακή εκτύπωση Fine Art

τους battery packs, με την αναγόμωση
των παλαιών στοιχείων τους με νέα

και σε επιγραφές παντός τύπου. Στη
γκάμα των προϊόντων περιλαμβάνονται

μεγαλύτερης χωρητικότητας για ακόμα
μεγαλύτερη διάρκεια. Οι υπηρεσίες

κυρίως κορνίζες ξύλινες σε διάφορες
διαστάσεις, φωτογραφοθήκες,
πασπαρτού, όπως επίσης, τζαμάκια,

αφορούν battery packs με εφαρμογές σε
VHF, laptop, ιατρικές συσκευές, ηλεκτρικά
φορητά εργαλεία, καταδυτικούς φακούς,
φώτα ασφαλείας κλπ.
www.batterypack.gr

clips, αυτοκόλλητα χαρτόνια,
PVC, kappa fix και αυτοκόλλητο.
H εκτύπωση Fine Art γίνεται σε
φωτογραφικό χαρτί, καμβά ματ ή
γυαλιστερό ενώ προσφέρονταi και
εκτυπώσεις για ταπετσαρίες τοίχου.
www.gatsiasart.gr

Χαρτοθέτημα
Άλμπουμ γάμου
Με 20 χρόνια εμπειρία στην
κατασκευή φωτογραφικών άλμπουμ,
βιβλίων ευχών, προσκλητηρίων και
λοιπών υπηρεσιών, το εργαστήριο
Χαρτοθέτημα συνεχίζει την παράδοση
ανανεώνοντας συνεχώς τις υπηρεσίες
του. Δίνοντας έμφαση στο χειροποίητο
άλμπουμ, προσφέρει διαστάσεις
23x23cm (20, 30 φύλλων), 30x30cm
(30, 40 και 50 φύλλων) και 35x35cm (50 φύλλων) με δυνατότητα ένθεσης φωτογραφίας στο
εξώφυλλο, το οποίο διατίθεται σε δερματίνη, ύφασμα, πλαστικό και χαρτόπανο ανάλογα με
τις ανάγκες του καταναλωτή. Στην πληθώρα επιλογών προστίθεται και ο μεγάλος αριθμός
διαθέσιμων χρωμάτων που φτάνει τα 62, ενώ το χαρτί είναι υπόλευκο, εκρού ή και μαύρο
και διαχωρίζεται με ριζόχαρτο.
www.hartothetima.gr

PhotoLab
Εκτύπωση σε μέταλλο
Σε λίγες μέρες το Photolab θα μπορεί να προσφέρει την
τεχνική εκτύπωσης που έχει αλλάξει τα δεδομένα αυτή
τη στιγμή στις Η.Π.Α., το Metal Print. Το αποτέλεσμα
των εκτυπώσεων αυτών κόβει την ανάσα με τα πλούσια,
φωτεινά χρώματα, το έντονο κοντράστ καθώς και την
κορυφαία ποιότητα και οξύτητα των εικόνων. Μοναδική
στο είδος της, σύντομα θα παρέχεται από το Photolab,
θέτοντάς το το μόνο στην Ευρώπη που θα υποστηρίζει
τη μέγιστη διάσταση αυτής της τεχνικής, 100x150cm. Για
περισσότερες λεπτομέρειες απευθυνθείτε στο περίπτερο
PhotoLab στη Photovision 2013. www.photolab.gr
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Μερικά απλά παραδείγματα για το πόσο ευάλωτη είναι η αντίληψή μας...

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 Κ.Μ. τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E!+<): Τάκης Τζίμας, &;&= JK): Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
,(&'!: Κωνσταντίνα Γκιτάκου ,!= &*(=K): ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
>)(: Άννα Μανουσάκη

www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
  
Photobusiness Weekly
    mail      

photobusiness@photo.gr
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Low Key

Stocksy
Υπηρεσία Stock Photo από τους ίδιους τους φωτογράφους
Ο Bruce Livingstone, ιδρυτής του iStockphoto που αργότερα αγοράστηκε από
το Getty, έφτιαξε το Stocksy, ένα νέο site-υπηρεσία φωτογραφιών stock που θα
ανήκει στους φωτογράφους και θα είναι αυτoδιαχειριζόμενο. Οι φωτογράφοι
θα λαμβάνουν το 50% της κάθε εκχώρησης δικαιώματος για την χρήση της
φωτογραφίας τους και κάθε φωτογράφος θα δικαιούται ένα μέρος των ετήσιων
εσόδων της υπηρεσίας.

Η

νέα υπηρεσία συζητήθηκε πολύ ιδιαιτέρως μετά το σκάνδαλο Getty-Google.
Θυμίζουμε ότι η Getty Images παραχώρησε 5000 εικόνες στο Google Drive
με ελεύθερη πρόσβαση. Για την χρήση των εικόνων αυτών οι φωτογράφοι θα
αποζημιωθούν με ένα αστείο ποσό. Ο πρώτο φωτογράφος που γράφτηκε για να
συμμετέχει στο Stocksy είναι ο Thomas Hawk, ένας δημοφιλής φωτογράφος και
photo blogger, αφού πρώτα απελπίστηκε από τους όρους του Getty. Ο φωτογράφος
υπέβαλε την παραίτηση του στο Getty και εξήγησε τους λόγους σε ανοιχτή επιστολή
που δημοσίευσε στο προσωπικό του blog.
Παραθέτουμε απόσπασμα: “Λοιπόν κάθομαι εδώ και πληκτρολογώ στις 4:56 το

πρωί στις διακοπές μου και ετοιμάζομαι νωρίς-νωρίς να ανέβω σε βουνοκορφή
στο Idaho να φωτογραφίσω την ανατολή του ηλίου και δεν είμαι σκιέρ. Είναι
σκοτεινά, κάνει κρύο, έχω ίσως εξοπλισμό αξίας 10.000 δολ. στη πλάτη μου και
ίσως καταφέρω να βγάλω κάτι από αυτή τη φωτογράφηση. Αφού βγάλω μερικές
χιλιάδες φωτογραφίες σήμερα θα γυρίσω σπίτι μου και θα ξοδέψω αρκετές ώρες
για να τις επεξεργαστώ. Τέλος, θα τις ανεβάσω online και ίσως να πουλήσω
μερικές. Αν όμως πουλήσω μερικές η πραγματικότητα είναι ότι νιώθω ότι το
Getty με κλέβει δίνοντας μου μόνο ένα 20% της πώλησης. Δεν με νοιάζει πως

 190 • 
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το βλέπετε εσείς αλλά για μένα το 20% δεν
είναι δίκαιο. Είναι πολύ λίγο. Παραπονιέμαι
για χρόνια αλλά παρέμενα γιατί το Getty
ήταν η μοναδική διέξοδος από για την
πώληση stock φωτογραφιών. Καλλιτέχνες
και φωτογράφοι δικαιούνται περισσότερα
από το 20% της πώλησης. Κατανοώ ότι το
Getty έχει τους πελάτες, ότι το Getty είναι
το βαρύ πυροβολικό αλλά οι φωτογράφοι
δικαιούνται καλύτερη μοιρασιά από το
80/20”.
Η επιστολή του συνεχίζεται λέγοντας πως
ένας ακόμα λόγος που έφυγε δεν είναι η
συμφωνία της Getty με τη Google αλλά ό
τρόπος που η Getty χειρίστηκε την κριτική
και τα παράπονα που ακολούθησαν από τους
φωτογράφους και πως επέλεξε το Stocksy όχι
γιατί θέλησε να κάνει την επανάσταση του με
το αυτοδιαχειριζόμενο site αλλά γιατί βρίσκει
την μοιρασιά 50/50 δίκαιη και το γεγονός ότι
το Stocksy θα μοιράζει τα κέρδη τους στους
φωτογράφους που συμμετέχουν δίνει την
αίσθηση στους φωτογράφους ότι δουλεύουν
για την δική τους επιχείρηση.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Τα σεμινάρια του ΦΩΤΟγράφου
 & 

      studio

1 


Χρησιμοποιείστε δημιουργικά τα μικρά φλασακια μηχανής
σε εξωτερικό χώρο έχοντας επαγγελματικά αποτελέσματα
13 & 14  2013 • Κόστος συμμετοχής: 160€

2 
 

Φωτογράφηση γυμνού στο στούντιο. Μάθετε φωτισμούς,
τεχνικές και φωτογραφίστε το πιο ωραίο θέμα στην τέχνη.
27 & 28  2013 • Κόστος συμμετοχής: 190€

  -  

       

 ,       

 studio!

"#"$:        .  & .  
%%&': 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
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obile imaging
Στην υπηρεσία της υγείας
Πολλές φορές τα smartphones γίνονται αποδέκτες κατηγοριών ότι
χρησιμοποιούνται πιο πολύ σαν status symbol και αξιοποιούνται λιγότερο

με τη βοήθεια ενός συνηθισμένου
iPhone και ενός converter/μικροσκοπίου

για πραγματικές ανάγκες. Ίσως ισχύει για αρκετούς χρήστες. Όμως υπάρχει
και η άλλη όψη του νομίσματος. Στα κατάλληλα χέρια η imaging πλευρά

με κόστος μόλις 15δολ. Το ποσοστό
επιτυχίας του απλού αυτού εξοπλισμού

του smartphone μπορεί να γίνει το διαβατήριο για νέας γενιάς πρωτότυπες
διαγνωστικές προσεγγίσεις στην ιατρική κάλυψη πληθυσμών που ζουν σε

είναι γύρο στο 80% κάνοντας το project
ιδιαίτερα δημοφιλές για την Μαύρη

απομακρυσμένες περιοχές ή στην τηλειατρική κλπ. Μερικά χαρακτηριστικά
παραδείγματα είναι αρκετά για να αλλάξουμε τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε
τα smartphones και να τα δούμε σε διαφορετικό, ιατρικό ρόλο!

Ήπειρο που μαστίζεται από παρασιτικές
παθήσεις.
Σε παρόμοια λογική εντάσσεται και
το Nike Fuelband, ένας αισθητήρας/
βραχιόλι που περιλαμβάνει
αξελερόμετρο. Ο χρήστης φοράει το
βραχιόλι που καταγράφει τη φυσική
δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της
μέρας, πόσα βήματα, πόσες θερμίδες
καταναλώθηκαν, πόσα χιλιόμετρα
διανύθηκαν κλπ. στη συνέχεια όλα αυτά
τα στοιχεία διαβιβάζονται στο iPhone.

Α

ς ξεκινήσουμε την περιπλάνηση με το νέο κορυφαίο μοντέλο της Samsung,
το Galaxy S4 που παρουσιάστηκε πρόσφατα στη Νέα Υόρκη. Μαζί του
ανακοινώθηκε η mini εφαρμογή (app) S-Health 2.0 όπου με τη συνοδεία
ειδικών εξαρτημάτων και σύνδεση Bluetooth θα ελέγχει την καρδιά και τη
φυσική δραστηριότητα, το επίπεδο σακχάρου στο αίμα, τη συμπεριφορά του
οργανισμού κατά τον ύπνο κλπ. Ακόμη το app θα καταγράφει τις μετρήσεις σε
database διατηρώντας στοιχεία σε βάθος χρόνου για κάθε άτομο υπό ιατρική
παρακολούθηση.
Η Fujitsu Laboratories από την πλευρά της έχει αναπτύξει μια καινοτομική
τεχνολογία μέτρησης των παλμών μέσω προηγμένης λειτουργίας αναγνώρισης
προσώπου. Συγκεκριμένα κάνει μικρομετρική μέτρηση των χρωματικών μεταβολών
που προκαλούνται στο πρόσωπο λόγω κυκλοφορίας του αίματος σε διάστημα
5 δευτ. και έτσι μετρά το σφυγμό. Η τεχνολογία αυτή αξιοποιεί την κάμερα του
smartphone και μάλιστα αν χρειαστεί λειτουργεί ως ημερήσιο ή πιο μακροχρόνιο
καταγραφικό.
Δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από τη λίστα το πιο δημοφιλές smartphone, το
iPhone. Ιατρικό προσωπικό από το Πανεπιστήμιο του Τoronto που δουλεύουν στην
Τανζανία εφεύραν ένα τρόπο μικροσκοπικής εξέτασης για νηματελμινθικά παράσιτα
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Google+



Με ενσωματωμένο το Snapseed
Κυκλοφόρησαν οι νέες εκδόσεις του Αρρ
του Google+ για iOS και Android. Οι
χρήστες iOS για πρώτη φορά θα μπορούν
να χρησιμοποιήσουν κάποιες από τις απλές
λειτουργίες και μια περιορισμένη συλλογή
φίλτρων που προέρχονται από την
εφαρμογή Snapseed της Nik, την οποία Nik
αγόρασε η Google. Η αναβάθμιση για τον
Android περιλαμβάνει κάποιες βελτιώσεις
και την δυνατότητα sharing της τοποθεσίας
του χρήστη. Για τους θαυμαστές και χρήστες
της Nik τα καλά νέα συνεχίζονται αφού η
Google αποφάσισε να διαθέσει τα plugins,
τη γνωστή Nik Collection, όλα μαζί για
μόλις 149 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι
σε αυτή τη τιμή οι χρήστες μπορούν να
πάρουν τα Dfine 2.0, Viveza 2, Color Efex
Pro 4, Silver Efex Pro 2 και Sharpener Pro
3.0 που μέχρι τώρα πωλούνταν ξεχωριστά.
Και μάλιστα με έναν μόνο installer θα είναι

Noritsu QSS GREEN
Επαναστατικό DryLab.
Η NORITSU, παρουσίασε στην έκθεση PMA που πραγματοποιήθηκε από 8 έως
11 Ιανουαρίου στο Λας Βεγκας τη σειρά QSS Green Dry Lab που συνδυάζει πολύ

συμβατά για όλα τα software με τα οποία
δούλευαν μέχρι τώρα όπως το Photoshop,
το Photoshop Elements, το Lightroom και
Aperture.

υψηλή ανάλυση και ζωντανές εκτυπώσεις με σκοπό το value for money. Η σειρά
QSS Green με τα 2 νέα μοντέλα, το QSS Green Simplex με ποιότητα High Definition
που συνδυάζει τη μεγίστη απόδοση με χαμηλό κόστος και το Qss Green Standard
με διαχείριση, ανάλυση και ποιότητα High Definition και σε εκτυπώσεις διπλής
όψης (photobook), προσέλκυσαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών τoυ PMA. To QSS
Green με την κεφαλή εκτύπωσης ανάλυσης 1440χ1440 dpi καλύπτει τις απαιτήσεις
για λεπτομερειακή αναπαραγωγή στο φωτογραφικό χαρτί. Το νέο QSS Green έχει
παραγωγή 650 εκτυπώσεων 10x15 /ώρα ενώ υποστηρίζει μεγέθη εκτύπωσης έως
25χ175εκ. Το πολυχρηστικό λογισμικό Ez Controller που υποστηρίζει τη λειτουργία
των μηχανημάτων της νέας σειράς αναλαμβάνει τα πάντα από τη διαχείριση των
παραγγελιών μέχρι την απόλυτη επεξεργασία του κάθε αρχείου. Καταλαμβάνοντας
μόνο 0.43m2 μπορεί το QSS Green μπορεί να εγκατασταθεί και να τοποθετηθεί σε
οποιοδήποτε ιδιόμορφο ή πολύ μικρό χώρο.
Το νέο καινοτόμο Qss Green θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στη
Photovision. Norilab SRL-Noritsu

!%)* +(!*
Το πραγματικό κόστος της καταστροφής
Στο hardware των υπολογιστών υπάρχει ένα δόγμα. Όλοι οι σκληροί δίσκοι κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, καταρρέουν. Γι αυτό όλοι οι
συνετοί χρήστες κάνουν εφεδρικά αντίγραφα (backup) με διάφορους τρόπους. Στην πραγματικότητα όμως όσοι ασχολούνται αρκετά με τους
υπολογιστές έχουν βιώσει κάποια τραγική εμπειρία κατάρρευσης σκληρού δίσκου και συνακόλουθης απώλειας δεδομένων. Προφανώς, αν δεν
υπάρχει backup το κόστος της απώλειας είναι δυσθεώρητο ή και ανυπολόγιστο. Γι αυτό και σε τέτοιες περιπτώσεις πολλοί καταφεύγουν σε ειδικές
εταιρίες για την ανάκτηση των δεδομένων. Το Πανεπιστήμιο Pepperdine σε έρευνα προσπάθησε
να προσδιορίσει το πραγματικό κόστος ανάκτησης που κυμαίνεται από 1000 δολ. και πάνω για
ένα δίσκο χωρητικότητας 160GB ως πολύ ακριβότερα για μεγαλύτερες χωρητικότητες. Επίσης,
πέρα από αμοιβές ανάκτησης data, πρέπει να συνυπολογιστεί το έκτακτο κόστος από εταιρικές
απώλειες σε εργατώρες, project, χαμένη παραγωγικότητα κλπ. το οποίο πολλαπλασιάζει το
αρχικό. Για το λόγο αυτό το Pepperdine University τάσσεται υπέρ των λύσεων cloud storage για
τα ευαίσθητα και σημαντικά δεδομένα είτε επιχειρήσεων είτε μεμονωμένων χρηστών, τα οποία
στοιχίζουν πολύ λιγότερο όπως π.χ. το Google Drive 25GΒ $2.49.
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Samsung
Η NX300 και ο Bolt
Από ότι φαίνεται ο “γρηγορότερος άνθρωπος του κόσμου” έχει μια αδυναμία στη φωτογραφία και στις φωτογραφικές μηχανές. Η εικόνα
του Usain Bolt με την Nikon D4 που πήρε στα χέρια από τον φωτογράφο Jimmy Wixtrom αφού τελείωσε το sprint των 200 μέτρων έκανε
τον γύρο του κόσμου. Η μηχανή αργότερα βγήκε σε δημοπρασία στο eBay και πωλήθηκε έναντι 7.300 δολαρίων, τα οποία δόθηκαν
για φιλανθρωπικό σκοπό. Αυτή τη φορά είδαμε τον Bolt να κρατάει μια Samsung ΝΧ300 με τον καινούργιο φακό 45mm 2D/3D, αφού
ο κορεάτικος κολοσσός αποφάσισε να τον προσλάβει για την καμπάνια της. Φιλοδοξία της Samsung είναι να συνδεθεί η ΝΧ300 με τις
υψηλές ταχύτητες και τις αποδόσεις και προφανώς δεν θα μπορούσε να βρεθεί πιο γρήγορος άνθρωπος από τον Bolt.
Ο Bolt επίσης θα προωθήσει την καμπάνια NX Junior Photographer που θα δίνει εξοπλισμό και φωτογραφικά μαθήματα σε μη
προνομιούχα παιδιά.

The Beatles
Φωτογραφίες πουλήθηκαν για 30.000 λίρες
Μια σπάνια συλλογή φωτογραφικών των θρυλικών
Σκαθαριών τραβηγμένες από ερασιτέχνη φωτογράφο
σε συναυλία στο Shea Stadium της Νέας Υόρκης (1965)
πωλήθηκαν σε δημοπρασία για 30.000 λίρες. Ο ερασιτέχνης
φωτογράφος Marc Weinstein F:\Hermes\WORDFILE\
Photobusiness Weekly\PB Weekly\news.doc
πήγε backstage με ψεύτικο Press Pass και κατάφερε να πιάσει
μια θέση δίπλα στη σκηνή. Σύμφωνα με τον Weinstein ο
μόνος άλλος φωτογράφος που ήταν εκεί ξέμεινε από φιλμ
στα μισά. Έτσι τα καρέ του απέκτησαν και ιστορική αξία. Ο
Paul Fairweather, που πραγματοποίησε τη δημοπρασία είπε
ότι ο νέος ιδιοκτήτης των φωτογραφιών είναι “ένα κύριος
από τη Νότιο Αμερική που ζει στην Ουάσιγκτον και μαζεύει
μανιωδώς memorabilia των Beatles”.
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Tsuyoshi Kikukawa
Πέντε χρόνια φυλακή για το
πρώην αφεντικό της Olympus
Αυστηρή ποινή 5ετούς φυλάκισης
πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας στη
δίκη για το σκάνδαλο της παραποίησης
συναλλαγών ύψους 1,7δις δολ. που
συγκλόνισε την Οlympus την περασμένη
χρονιά μετά τις αποκαλύψεις του πρώην
CEO Μichael Woodford. Στη δίκη εκτός
του πρώην προέδρου Tsuyoshi Kikukawa
που αντιμετωπίζει την μεγαλύτερη ποινή,
κατηγορούμενοι είναι και ο πρώην
αντιπρόεδρος της Olympus Hisashi Mori
και ο ορκωτός λογιστής Hideo Yamada.
Kαι οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν
ομολογήσει με τον Kikukawa να δηλώνει

A(J* !+&*
Οι φωτογραφικές μηχανές με WiFi κινδυνεύουν από hacker

συνολικά υπεύθυνος για όσες ατασθαλίες

Είστε υπερήφανοι για την καταπληκτική, νέα super duper φωτογραφική σας μηχανή με

έγιναν (σημειώνουμε ότι δεν πρόκειται

ενσωματωμένη δυνατότητα WiFi; Ωραία, αλλά μπορεί να σας κατασκευοπεύει… Δύο
ειδικοί οι Daniel Mende και Pascal Turbing της γερμανικής εταιρίας ERNW ανακάλυψαν
ότι ενδέχεται επιδέξιοι χάκερ να είναι σε θέση να μετατρέψουν εξελιγμένες φωτ. μηχα-

για υπεξαίρεση των χρημάτων αλλά
παραποίηση λογιστικών στοιχείων ώστε
να συγκαλυφθούν ζημίες της εταιρίας,
με άλλα λόγια τα τρία κορυφαία στελέχη
δεν είχαν ατομικό όφελος από τις πράξεις
αυτές).

νές όπως Canon 1DX σε …κατάσκοπους! Η χακεριά στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε
μέσω τεσσάρων «κενών ασφαλείας» στο εξαρτημα Wireless Transmitter WFT-E6A που
συνεργάζεται με την EOS 1DX.

Vulcan Hexacopter
V900 Spider RTF
Το ειδικό τηλεκατευθυνόμενο ελικόπτερο
για επαγγελματικές αεροφωτογραφήσεις και
βιντεοσκοπήσεις Vulcan Spider Hexacopter
V900 RTF είναι κατασκευασμένο από
ανθρακονήματα (carbonfiber) και αλουμίνιο
για να είναι ελαφρύ αλλά συγχρόνως πολύ
στιβαρό και ανθεκτικό.).
Σε συνδυασμό με τα παγκοσμίως
πιο αξιόπιστα συστήματα πτήσης και
αεροφωτογράφησης, εταιριών όπως η DJI, Photohigher, Hitec, Futaba κ.α. σας
παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα αεροσκάφους Multicopter για επαγγελματική
χρήση. Το μοντέλο περιλαμβάνει τα πάντα, είναι συναρμολογημένο και ρυθμισμένο
από την εταιρία μας και έτοιμο για πτήση.

Epson
Πρεμιέρα στη Photovision
Τη Photovision επέλεξε η Epson προκειμένου
να παρουσιάσει τη νέα πολλά υποσχόμενη
σειρά εκτυπωτών Ink Tank System σε
πανελλήνια πρεμιέρα κατά τη διάρκεια της
έκθεσης. Στο περίπτερο της εταιρίας θα
πραγματοποιηθεί μάλιστα και η αντίστοιχη
συνέντευξη τύπου την ημέρα των εγκαινίων.

Eφοδιάζεται με 6 μοτέρ brushless μεγάλης ισχύος 550KV ειδικά κατασκευασμένα για
Multicopter, της εταιρίας RC Tiger Motors, 6 speed Control Hobbywing 40A OPTO
συνδεσμολογημένα σε πλακέτα διπλής ενίσχυσης και έλικες από ανθρακόνημα για
μέγιστη αντοχή. Διαθέτει επίσης σύστημα Wookong M autopilot εφοδιασμένο με
GPS με δυνατότητα “fail safe”-”Return Home” (και way point με αναβάθμιση) της
κορυφαίας εταιρίας στα συστήματα πλοήγησης DJI.
Το αεροσκάφος δέχεται εντολές μέσω της 9κάναλης τηλεκατεύθυνσης HITEC Aurora
μεγάλης εμβέλειας, 9κάναλο δέκτη Optima με τηλεμετρία ενώ τροφοδοτείται με δύο
μπαταρίες λιθίου GENS ACE LiPO 18.5 V 8000mAh 45C. Το Hexacopter σηκώνει με
ευκολία εκτός από το βάρος μπαταριών και σκελετού, το σύστημα Photohigher AV200
Camera Gimbal με τοποθετημένη κάμερα DSLR με τηλεφακό
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2104002220 (τμήμα
αεροφωτογραφίας)
Τιμή έτοιμο για πτήση 5.460 €
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