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Χαλάνε οι ψηφιακές μηχανές; 
Απάντηση: «Χαμός γίνεται γιατί οι ψηφιακές υπερλειτουργούν!» 

Αυτό το διάστημα «τρέχει» έρευνα του περιοδικού ΦΩΤΟγρAΦΟς για τις πιθανές 

βλάβες που μπορεί να παρουσιάσουν οι σύγχρονες ψηφιακές φωτογραφικές 

μηχανές. ςας μεταφέρουμε την άποψη του κ. Άρη Καράμπα που διατηρεί ένα 

άριστα εξοπλισμένο εργαστήριο επισκευής φωτογραφικών μηχανών στο κέντρο της 

Αθήνας. “Η δουλειά μου σε σχέση με το παρελθόν δεν μειώθηκε. Καλά δούλευα 

και με τις αναλογικές, καλά δουλεύω και σήμερα με τις ψηφιακές!” “Δηλαδή” 

ρωτήσαμε, “οι ψηφιακές τί βλάβες παρουσιάζουν;” “Πολλές βλάβες προέρχονται 

από την υπερβολική χρήση, συνέπεια κι αυτή της ψηφιακής τεχνολογίας. για να 

το πω με απλά λόγια: όσες φωτογραφίες έβγαζε κάποιος σε δέκα χρόνια με μία 

αναλογική ρεφλέξ, σήμερα τις βγάζει σε ένα χρόνο με την ψηφιακή μηχανή! Δεν 

του στοιχίζει τίποτα. Φορτώνει μόνον τις κάρτες. Και όπως καταλαβαίνετε αυτή η 

υπερλειτουργία είναι λογικό να προκαλεί φθορά…”. “Με τις compact συμβαίνει κάτι 

διαφορετικό;” “Αυτές ο κόσμος συνήθως δεν τις επισκευάζει. Προτιμάει να αγοράσει 

με ελάχιστα χρήματα παραπάνω μια καινούργια και καλύτερη μηχανή π.χ. με πιο 

πολλά Megapixel.” “Και με ποια … συμπτώματα έρχονται οι μηχανές για … θεραπεία;” 

ρωτήσαμε “Δεν θα το πιστέψετε αλλά η πρώτη βλάβη προέρχεται από στραβά 

βαλμένες κάρτες που μπλοκάρουν όλο το σύστημα. Μακράν ακολουθούν άλλες 

από άλλα αίτια…” 

ΑΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΣ

Θεμιστοκλέους � και Πανεπιστημίου, �06 77 Αθήνα. 

Τηλ./Fax: 2�0 3820789, e-mail: karampas@otenet.gr

Η ερώτηση της εβδομάδαςΈνα σημαντικό συνέδριο

Την ερχόμενη Κυριακή 30 Νοεμβρίου στο 

ξενοδοχείο PARK στη Λ. Αλεξάνδρας 

πραγματοποιείται το τακτικό συνέδριο της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φωτογράφων  

(τηλ.:210 3647257, ekfa-pof@otenet.gr)  

με αντικείμενο την οικονομική κρίση και τις 

συνέπειές της στο φωτογραφικό κατάστημα.

Εύχομαι ευθύς εξ αρχής οι εργασίες του 

συνεδρίου να είναι παραγωγικές και να 

καταλήξουν σε ρεαλιστικά συμπεράσματα και 

όχι - όπως στο παρελθόν - σε αφορισμούς 

και γενικόλογες καταγγελίες προς πάσα 

κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν το συνέδριο 

αυτό θα είναι διαφορετικό από τα συνέδρια 

παρελθόντων χρόνων. Αυτό το λέω, γιατί 

διαβάζοντας το δελτίο τύπου της Π.Ο.Φ. για 

το επικείμενο συνέδριο ξεχώρισα μία φράση 

που με έβαλε σε πολλές σκέψεις. Η συνεχής 

αναβάθμιση του εξοπλισμού - αναφέρεται 

- υποχρεώνει τους φωτογράφους σε μόνιμη 

οικονομική αιμορραγία. Δηλαδή αγαπητοί 

συνάδελφοι, φταίει για όλα τα κακά και τα 

στραβά του κλάδου η τεχνολογική εξέλιξη; 

Φταίει η ψηφιακή επανάσταση; Φταίει το 

internet; Πολύ φοβάμαι ότι αν πάει προς αυτή 

τη κατεύθυνση η κουβέντα θα δημιουργηθούν 

λάθος εντυπώσεις και θα φύγουν απαξάπαντες 

απογοητευμένοι. Προσωπικά περιμένω να 

ακούσω σοβαρές αναλύσεις και προτάσεις για 

την αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος 

του σύγχρονου φωτογραφείου, να θαυμάσω 

παραδείγματα επιχειρηματιών - φωτογράφων 

προς μίμηση, ν’ αντλήσω αισιοδοξία και θετική 

ενέργεια. γιατί αν η συζήτηση επικεντρωθεί 

αποκλειστικά και μόνον στις επιδρομές της 

εφορίας, στο ανάλγητο κράτος και - όπως είναι 

της μόδας - στα golden boys των τραπεζών, 

η μπάλα θα χει βγει από το γήπεδο. Θα 

είναι κρίμα και άδικο συνάμα, γιατί σήμερα 

περισσότερο από ποτέ ο κλάδος έχει ανάγκη 

από ευφυείς προτάσεις διαχείρισης της κρίσης 

τις οποίες περιμένει εναγωνίως να ακούσει και 

από τα συνδικαλιστικά του όργανα.  

Ραντεβού την Κυριακή
   Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Ο κ. Άρης Καράμπας στο εργαστήριό του

http://www.photovision.gr
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Multirama
Νέο κατάστημα 1000 

τετραγωνικών στο Αιγάλεω

Η γνωστή αλυσίδα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών εγκαινίασε την Τρίτη 18 
Νοεμβρίου ένα ακόμη κατάστημα στο 
Αιγάλεω. Το νέο Multirama βρίσκεται στη 
συμβολή των οδών Παπαναστασίου 3 & 
Ιεράς Οδού και έχει συνολικό εμβαδόν 
1000 τ.μ. Διαθέτει σύγχρονους χώρους 
που διευκολύνουν την περιήγηση του 
πελάτη στο εσωτερικό του και αναμένεται 
να εξυπηρετήσει του κατοίκους του δήμου 
Αιγάλεω, ενισχύοντας την εμπορική 
ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή. ςτο νέο 
της κατάστημα, η Multirama με το μήνυμα 
«Μπες στην παρέα της τεχνολογίας» 
παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και 
προϊόντα τεχνολογίας εστιάζοντας στις 
ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Παρόντες 
στα εγκαίνια ήταν οι κύριοι Κώστας 
Τσαγκανός, Διευθύνων ςύμβουλος  
Multirama, Δημήτρης Καλογερόπουλος, 
Δήμαρχος Αιγάλεω, ο τηλεπαρουσιαστής 
Χρήστος Φερεντίνος και φυσικά πλήθος 
κόσμου. 

MuLtIrAMA, tηλ: 80�-��-�5000  
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Sigma
Νέο σώμα και φακός

Η SD15 που παρουσιάστηκε στη Photokina xρίστηκε διάδοχος της SD14 με 

ορισμένες αλλαγές: ενώ διατηρεί τον ίδιο τριστρωματικό αισθητήρα Foveon X3, 

υιοθετεί διαφορετικά ηλεκτρονικά True II Processor, για ταχύτερη επεξεργασία, 

βελτιωμένη διαβάθμιση τόνων και τρισδιάστατη λεπτομέρεια. Επίσης υπάρχει 

μεγαλύτερη οθόνη 3.0in. 

Μαζί ανακοινώθηκαν νέοι φακοί όπως η έκδοση ΗSM του πετυχημένου φακού 

24-70mm f/2,8-4.0. ςτη δομή του περιλαμβάνει οπτικά στοιχεία χαμηλής 

διάχυσης SLD και ELD και τρία ασφαιρικά για την διόρθωση όλων των ειδών 

των εκτροπών. Το υπερηχητικό μοτέρ οδήγησης HyperSonic Motor διασφαλίζει 

την απόλυτα αθόρυβη λειτουργία του μηχανισμού 

εστίασης. ςημειώνουμε ακόμη τον τελειοποιημένο 

μηχανισμό ίριδας διαφράγματος με εννέα πτερύγια 

για ομαλότερη μετάβαση από τα εστιασμένα στα 

αποεστιασμένα σημεία. Η ελάχιστη απόσταση εστίασης 

είναι 38cm/15in και ο μέγιστος λόγος μεγέθυνσης 

1:5,3. Ο φακός είναι κατάλληλος για σώματα Sigma, 

Canon, Nikon, Pentax και Sony, όμως στα μοντέλα που 

δεν υποστηρίζουν το μηχανισμό HSM η λειτουργία 

αυτόματης εστίασης δεν είναι διαθέσιμη.

Επίσης είδαμε μερικούς άλλους φακούς για το σύστημα 

4/3. τον 50mm f/1,4 EX DG HSM και για Sony/Pentax 

τους fish eye 4,5mm f/2.8 EX DC circular HSM και 

10mm f/2.8 EX DC HSM.

ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ, tηλ: 2�0 9270492

http://www.photo.gr/
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Νέες σειρές Sony BrAVIA
ςτη μάχη του Full HD

Από τους δίσκους Blu-ray μέχρι τις παιχνιδομηχανές 

νέας γενιάς και τις επερχόμενες τηλεοπτικές εκπομπές 

HD, η υψηλή ανάλυση μπαίνει ολοένα και περισσότερο 

στη ζωή μας. για τους λάτρεις της ανώτερης ποιότητας 

εικόνας, η Sony παρουσίασε τις σειρές τηλεοράσεων 

BRAVIA X4500 και W4500.

Η σειρά BRAVIA X4500 απευθύνεται στους λάτρεις του 

Home Theater. Διαθέτει μοντέλα LCD σε τρία μεγέθη 

(40, 46 και 55 ιντσών), ανάλυσης 1920x1080. Ο νέος 

επεξεργαστής εικόνας της Sony, BRAVIA ENGINE 2 PRO, 

φιλτράρει, καθαρίζει και βελτιστοποιεί τα ψηφιακά 

δεδομένα της εικόνας πριν προβληθούν στην οθόνη, 

διευρύνοντας το χρωματικό εύρος, απαλύνοντας την 

κίνηση και ενισχύοντας την αντίθεση, για βαθύτερο 

μαύρο. για πηγές που δεν είναι ήδη HD, η τεχνολογία 

DRC (Digital Reality Creation) 3.0 ανεβάζει την 

ανάλυση χρησιμοποιώντας εξελιγμένη τεχνολογία 

αναβάθμισης εικόνας (up-conversion) ώστε να δώσει 

εικόνα Full HD 1080p. Τέλος, τα μοντέλα των 46 

και 55 ιντσών της σειράς Χ4500 ενσωματώνουν ένα 

ενεργειακά αποδοτικό σύστημα οπίσθιου φωτισμού 

με φωτοδιόδους LED (RGB Dynamic LED backlight), 

το οποίο χαμηλώνει την ένταση του φωτισμού 

στιγμιαία στα σκοτεινά σημεία της εικόνας, μειώνοντας 

με αυτόν τον τρόπο την «διαρροή» του φωτός και 

δίνοντας βελτιωμένη αντίθεση και βαθύτερο μαύρο. 

Οι συστοιχίες των κόκκινων, πράσινων και μπλε 

φωτοδιόδων LED παρέχουν μια διευρυμένη παλέτα 

χρωμάτων συγκριτικά με το συμβατικό σύστημα 

οπίσθιου φωτισμού με λευκά LED. ςτον τομέα του 

ήχου, εάν δεν διαθέτουμε ήδη κάποιο σύστημα Sur-

round, η 55άρα Χ4500 διαθέτει 6 κύρια ηχεία και δύο 

γούφερ και τα άλλα δύο μοντέλα έχουν 4 ηχεία και 

δύο γούφερ. 

Η σειρά BRAVIA W4500 έχει μοντέλα στις 40, 46 και 

52 ίντσες, τα οποία χάρη στον επεξεργαστή BRAVIA™ 

ENGINE 2 μοιράζονται πολλές καινοτομίες όσον αφορά 

την ποιότητα της εικόνας με τη «μεγάλη» σειρά X4500.

SONY HELLAS, tηλ: 2�0 6782000

“…We make a living by what we get. We make a life by what we give...” 
W.CHurCHILL

reflecta VisiPrint 80t
Βλέποντας και τυπώνοντας

Κυκλοφορούν αρκετοί εκτυπωτές στην αγορά οι οποίοι ενσωματώνουν 

μικρότερες ή μεγαλύτερες οθόνες LCD για την προβολή των φωτογραφιών. 

Πόσες οθόνες ξέρετε, όμως, που μπορούν να ...εκτυπώσουν τις 

φωτογραφίες;

Η γερμανική εταιρεία Reflecta, στο μοντέλο της VisiPrint 80T, είχε την 

πρωτότυπη ιδέα να συνδυάσει το concept της ψηφιακής κορνίζας (Digital 

Photo Frame) με έναν θερμικό 

εκτυπωτή. Η υλοποίηση της ιδέας 

έδωσε ένα προϊόν κομψό και 

ταυτόχρονα λειτουργικό. 

Το εν λόγω Digital Photo 

Frame διαθέτει οθόνη LCD 15 

ιντσών, ανάλυση 1024x768 και 

ενσωματώνει μνήμη 128MB. 

Περιλαμβάνεται επίσης, card 

reader για μνήμες τύπων SD/

MMC/Memory Stick/xD και USB 

υποδοχή για flash drive. ςαν 

ψηφιακή κορνίζα παίζει προφανώς 

slideshow, ενώ ο χειρισμός μπορεί 

να γίνει και με τηλεχειρισμό.  

Ο θερμικός εκτυπωτής εκτυπώνει 

στο δημοφιλές μέγεθος 10x15 σε 

ανάλυση 300x300dpi. Η εκτύπωση 

γίνεται χωρίς λευκό περιθώριο 

(borderless) και κάθε κασέττα χαρτιού+ribbon μας δίνει 36 εκτυπώσεις.

Τοποθετώντας λοιπόν το VisiPrint 80T στο σαλόνι μας, αν κάποιες 

φωτογραφίες αρέσουν στους φίλους μας, είναι ζήτημα δευτερολέπτων να 

τις έχουν τυπωμένες στα χέρια τους.

VIDEOPHOt ΣΙΑΛΙΑΡΙΔΗΣ & Υιοί Ο.Ε., tηλ: 2�0 2236690

SHArP
Ανάληψη έργου προμήθειας μηχανών γραφείου 

για την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.

Η CPI A.E, επίσημος αντιπρόσωπος των προϊόντων SHARP στην Ελλάδα, 

ανακοίνωσε την ανάληψη έργου για την προμήθεια 150 μηχανών 

γραφείου SHARP καθώς και την πλήρη τεχνική υποστήριξη τους με την 

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίες θα καλύψουν τις εκτυπωτικές 

ανάγκες των  καταστημάτων της Αγροτικής Τράπεζας σε πανελλαδική 

βάση. Ο διαγωνισμός έγινε με το σύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας 

στον οποίο συμμετείχαν συνολικά 5 εταιρίες. 

Το μοντέλο που επιλέχθηκε είναι το ψηφιακό φωτοαντιγραφικό SHARP 

AR-5625, το οποίο διαθέτει ταχύτητα εκτύπωσης 25 σελίδες το λεπτό 

σε μεγέθη χαρτιού Α3 και Α4 και υποστηρίζει τις λειτουργίες της 

φωτοαντιγραφής και της laser εκτύπωσης με ενσωματωμένη μονάδα 

εκτύπωσης διπλής όψης και αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων.

CPI Α.Ε., tηλ: 2�0 4805800
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Fujifilm FinePix S�00fs
Πάνοπλη και πολυβραβευμένη

Το μοντέλο FinePix S100FS είναι ένα από τα κορυφαία μοντέλα superzoom της 

εταιρείας και διαθέτει ορισμένα πρωτοποριακά χαρακτηριστικά. Κυρίαρχο στο 

design είναι το DSLR look με βασικό στοιχείο το Fujinon φακό. Η εστιακή του 

απόσταση αντιστοιχεί σε 28-400mm, που μεταφράζεται σε οπτικό zoom 14.3x, 

ενώ το μέγιστο διάφραγμα είναι f/2.8-5.3. ςτο εσωτερικό της S100FS υπάρχει ένας 

ευμεγέθης αισθητήρας SuperCCD 2/3”, 11.1 Megapixel, που δίνει μέγιστη ανάλυση 

φωτογραφίας 3840x2880pixel. για την αποθήκευση των εικόνων η μηχανή δέχεται 

κάρτες xD, SD και SDHC, ενώ διαθέτει και 25MB ενσωματωμένης μνήμης.

Ένα από τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζει είναι το fs που προστίθεται στην κωδική 

ονομασία του μοντέλου. ςημαίνει Film Simulation και ουσιαστικά ρυθμίζει τα 

χρωματικά χαρακτηριστικά της φωτογραφίας ώστε να εξομοιώνει εμουλσιόν γνωστών 

φιλμ της Fujifilm. ςτη ρύθμιση VELVIA ξεχωρίζει ο κορεσμός της εικόνας και τα 

χρώματα, με αυξημένη οξύτητα και τον χρωματικό τόνο να βασίζεται στο κόκκινο και 

το πράσινο. Η ρύθμιση PROVIA εμφανίζει πιο φυσικά τα χρώματα. ςύμφωνα με την 

εταιρεία, το VELVIA προτείνεται για φωτογράφιση της φύσης, ενώ το PROVIA είναι 

κατάλληλο για κάθε θέμα. Αν τέλος θέλουμε πιο ομαλή τονικότητα, υπάρχει το SOFT 

που μοιάζει να αντιστοιχεί στο slide Astia. Ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι 

η λειτουργία Extended Dynamic Range, που ουσιαστικά τετραπλασιάζει (400%) το 

δυναμικό εύρος, βελτιώνοντας σημαντικά την απόδοση και τη λεπτομέρεια σε εικόνες 

υψηλού κοντράστ.

Τέλος, για όσους ενδιαφέρονται να μην χάσουν ούτε μια φωτογραφική ευκαιρία,  

η μηχανή από κλειστή είναι έτοιμη για λήψη σε 1,5 δευτ. ενώ μπορεί να τραβήξει 

μέχρι 3 καρέ ανά δευτ. στην πλήρη ανάλυση και μέχρι 7 καρέ στα 3 megapixel. Δεν 

είναι τυχαίο που η FinePix S100fs κέρδισε το βραβείο της καλύτερης Superzoom Cam-

era 2008 της TIPA και το αντίστοιχο της EISA.

FujIFILM HELLAS, tηλ: 2�0 9404�00

LG renoir
Φωτο-κινητό 8 Megapixel

Η LG Electronics, η οποία μας έχει 

εντυπωσιάσει με την τεχνολογία και των 

σχεδιασμό των πρόσφατων κινητών της, 

χρησιμοποίησε το όνομα του κορυφαίου 

ιμπρεσιονιστή ζωγράφου Auguste Renoir 

για το νεότερό της μοντέλο. Εξοπλισμένο 

με κάμερα 8 megapixel, οθόνη αφής 3”, 

δυνατότητες Wi-Fi και λειτουργία Dolby 

Mobile για τη μουσική, το LG Renoir είναι ένα 

κινητό σχεδιασμένο για να ξεχωρίζει.

Ενσωματώνει φακό Schneider-Kreuznach 

με δυνατότητα αυτόματης και χειροκίνητης 

εστίασης (!), flash Xenon και ρύθμιση ISO. Με 

τη λειτουργία Touch Shot μπορούμε μέσω 

της οθόνης αφής να επιλέξουμε το σημείο στο 

οποίο θα εστιάσει η κάμερα και η λήψη να 

γίνει τη στιγμή που θα αφήσουμε την οθόνη. 

Η τεχνολογία Beauty shot απομακρύνει τις 

ατέλειες από τα πρόσωπα, ενώ η λήψη Art 

Shot επιτρέπει την εφαρμογή πληθώρας 

δημιουργικών εφέ, όπως η ασπρόμαυρη 

αποτύπωση. Τέλος, όπως οι πλέον σύγχρονες 

compact, στη θέση Smile Shot προχωράει 

σε αυτόματη λήψη όταν κάποιος στο κάδρο 

χαμογελάσει!

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε τις 

προηγμένες δυνατότητες λήψης και 

αναπαραγωγής βίντεο και φυσικά τα 

χαρακτηριστικά που αφορούν τη δικτύωση,  

το Renoir αποδεικνύεται ένα καινοτομικό 

κινητό, για φωτογράφους και μη…

LG ELECtrONICS ΕΛΛΑΣ, 

Τηλ: 800 �� 200 300
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Agenda

• 11:30 - 12:00         Υποδεχτείτε τη νέα σειρά HDV

• 12:00 - 13:00         H εμπειρία βιντεοσκόπησης σε HD

• 13:30 - 14:00         EXperience campaign HDV workshop      

• 15:30 - 16:00         Digital Photography

• 16:00 - 16:30         H εμπειρία βιντεοσκόπησης σε HD

• 16:30 - 17:30         EXperience campaign HDV workshop

  

Agenda

• 11:30 - 12:00         Υποδεχτείτε τη νέα σειρά HDV

• 12:00 - 13:00         H εμπειρία βιντεοσκόπησης σε HD

• 13:30 - 14:00         EXperience campaign HDV workshop      

• 15:30 - 16:00         Digital Photography

• 16:00 - 16:30         H εμπειρία βιντεοσκόπησης σε HD

• 16:30 - 17:30         EXperience campaign HDV workshop

Πρόσκληση
Αγαπητοί φίλοι,

Είστε προσκεκλημένοι της Sony για να λάβετε μέρος σε ένα από τα European Professional 
Solutions Roadshow. Είναι η τέλεια ευκαιρία για να ανακαλύψετε το πώς η Sony σας δίνει ότι χρει-
άζεστε για να πραγματοποιήσετε το δημιουργικό σας όραμα.

Δείτε την πλήρη γκάμα των HD προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της φορητής μικρής βιντεοκάμε-
ρας XDCAM EX και της νέας βιντεοκάμερας HVR-Z5E. 
Έλληνες επαγγελματίες του χώρου θα σας υποδείξουν τεχνικές παραγωγής σε HD και λύσεις προ-
σαρμοσμένες στον προϋπολογισμό της παραγωγής σας.

Θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να δείτε τα νέα προϊόντα Digital Photography καθώς επίσης και τη 
νέα σειρά projectors. 

Εγγραφείτε εδώ

http://www.sony.gr/biz/view/ShowContent.action?contentId=1225983689883&site=biz_en_GR
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ΑΜΥ
Ανάληψη αντιπροσώπευσης Monster Cable

ςτις αρχές του μήνα επισημοποιήθηκε η συνεργασία της Άμυ με την Monster Cable 

για τη διάθεση των προϊόντων της δεύτερης στην ελληνική αγορά. H Monster 

Cable είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες καλωδίων στον κόσμο, παρέχοντας 

λύσεις συνδεσιμότητας από το iPod και το Home Cinema μέχρι για επαγγελματικές 

εφαρμογές ήχου και εικόνας. Η εταιρεία επίσης διαθέτει μεγάλη ποικιλία από 

καινοτόμα αξεσουάρ, όπως υψηλής απόδοσης συσκευές σταθεροποίησης της τάσης 

για συστήματα ήχου και εικόνας, με τα ο λογότυπο Monster Power.

To AMY Digital Video διαθέτει τα προϊόντα της Monster cable και Monster Power® 

στους επαγγελματίες της ήχου και του βίντεο. 

AMY, Τηλ.: 2�0 6�33000

Epson Stylus SX200 και SX400
για όλες τις δουλειές

Οι νέες σειρές πολυμηχανημάτων της Epson συνδυάζουν την κομψή εμφάνιση 

με την οικονομική λειτουργία. Η χρήση ξεχωριστών μελανιών μειώνει το 

κόστος της εκτύπωσης, καθώς ο χρήστης χρειάζεται να αντικαταστήσει μόνο το 

χρώμα που έχει τελειώσει, ελαχιστοποιώντας την απώλεια μελάνης. Τα SX200 

και SX400 Stylus Series της Epson χρησιμοποιούν το μελάνι Epson DURABrite 

με τεχνολογία pigment. Με αυτήν την τεχνική οι εκτυπώσεις καθίστανται 

ανθεκτικότερες σε νερό, ξεθώριασμα και μουτζούρες με διάρκεια ζωής μέχρι 

και 200 χρόνια για φωτογραφίες που φυλάσσονται σε άλμπουμ. Και οι δύο 

σειρές έχουν υποδοχέα καρτών μνήμης και είναι συμβατές με το πρότυπο 

PictBridge για εκτύπωση φωτογραφιών χωρίς τη χρήση υπολογιστή. Επιπλέον, 

η ανώτερη σειρά SX400 περιλαμβάνει οθόνη LCD 6.3cm, η οποία διευκολύνει 

την πλοήγηση στις επιλογές εκτύπωσης και προβάλει τις φωτογραφίες με αρκετά 

μεγάλη μεγέθυνση. Η ταχύτητα της εκτύπωσης φτάνει μέχρι τις 34 σελίδες 

ανά λεπτό. ςτον τομέα της σάρωσης, και οι δύο σειρές διαθέτουν scanner 

ανάλυσης 1.200dpi. Η λειτουργία Epson Easy Photo Fix επιτρέπει στο χρήστη να 

αντικαταστήσει χρώματα, να αφαιρέσει σκόνη, και να κάνει διόρθωση φωτός σε 

παλιές και ξεθωριασμένες φωτογραφίες. Τέλος, και οι δύο σειρές έχουν λάβει το 

βραβείο ΕNERGY STAR για τη χαμηλή τους ενεργειακή κατανάλωση.

 EPSON HELLAS, Τηλ: 2�0 8099499

Το χρηματιστήριο 
του Ιmaging
Πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα

Η κρίση στην παγκόσμια οικονομία, δεν αφήνει 

ανεπηρέαστη τις επιδόσεις στο Imaging. 

• O κύκλος εργασιών της Canon Inc. 

μειώθηκε κατά 2% στα 2.11 τρισ. γιέν   

(ή 13,19δισ. ευρώ). Χειροτέρευσαν επίσης 

τα λειτουργικά κέρδη στα 2.06 δισ ευρώ. 

Ειδικά στον κλάδο digital camera οι 

πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1.9% αλλά 

χωρίς αντίστοιχο αντίκρυσμα στα κέρδη 

που μειώθηκαν κατά 18%. 

• Ο κλάδος Ιmaging Solutions της Fujifilm 

σημείωσε αξιοπρόσεκτη υποχώρηση, με 

μείωση κατά 22.3% λόγω πτώσης ζήτησης 

στα φιλμ, φωτ. χαρτιά, χημικά, minilab και 

άλλα προϊόντα photofinishing. Οι συνολικές 

πωλήσεις της Fujifilm μειώθηκαν κατά 5%.

• ςτην Οlympus Corp. οι πωλήσεις 

κατέβηκαν σε ποσοστό 3,8% αλλά τα 

κέρδη υπεχώρησαν κατά 66% σε σχέση  

με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

• Καλύτερα συμπεριφέρθηκε η Νikon Corp. 

η μοναδική με βελτίωση στις πωλήσεις κατά 

6.4% (1,49δισ ευρώ) κυρίως λόγω των 

καλών επιδόσεων στις DSLR – παρά ταύτα, 

τα κέρδη υποχώρησαν κατά 23%.

• Τέλος η Eastman Kodak Co. ανακοίνωσε  

πωλήσεις 2.485 δισ δολ. για το δεύτερο 

τρίμηνο 2008μ δηλ. οριακή άνοδο  

κατά 1% περνώντας από το κόκκινο  

στο μπλε με κέρδη 18 εκ. δολ. έναντι 

ζημιών 189 εκ. δολ. πέρυσι. Με ζημιές 

έκλεισε το τρίμηνο ο κλάδος Kodak 

Consumer Digital Imaging Group αν και  

οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 17%.

ςυμπερασματικά, η ίδια μαγική εικόνα 

ισχύει για όλες τις εταιρίες που παράγουν 

φωτογραφικές μηχανές. Aύξηση σε τεμάχια 

και τζίρο αλλά μείωση κερδών λόγω του 

άγριου ανταγωνισμού και των μικρών 

κύκλων ζωής των μοντέλων. 

Αν αναλογιστούμε μάλιστα ότι αυτές οι 

επιδόσεις ανήκουν στο α’ εξάμηνο όταν 

το μέγεθος των χρηματοπιστωτικών 

προβλημάτων δεν είχε ανακύψει σε όλο του 

το φάσμα, τότε έχουμε δίκιο ν’ ανησυχούμε 

για το β’ εξάμηνο του 2008 που σύμφωνα με 

όλες τις προβλέψεις θάναι δύσκολο. Όμως η 

οικονομία έχει μακροπρόθεσμα δείξει ότι οι 

κρίσεις κάνουν τον κύκλο τους και από αυτές 

βγαίνουν ισχυρότεροι οι πιο ικανοί.

   Π. ΚΑΛΔΗΣ

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ
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Sony

Εξελιγμένα Συστήματα Εικόνας, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής
16o Xλμ. Λεωφόρου Σπάτων, Παλλήνη Αττικής, Τηλ.: 210 666 46 71  •  Url: www.dynax.gr 

•  Εύκολη εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται ειδική σύνδεση

•  10 πιθανά μεγέθη εκτύπωσης από 9x13 (3.5x5’’) έως 20x30 (8x12’’).

•  Περισσότερες από 1500 φωτογραφίες 10x15 (4x6’’) την ώρα

•  Ταξινομεί τις εκτυπώσεις από πολλαπλούς εκτυπωτές σε μια μόνο τοποθεσία 
παραγωγής

•  Δέχεται όλα τα μέσα αποθήκευσης (ψηφιακά, φιλμ, κλ.π.)

•  4 εκτυπωτές DS40 και/ή DS80 τοποθετημένοι σε βάσεις για ανεξάρτητη σύνδεση

•  Χωρητικότητα: 80 24άρια φιλμ / ώρα

•  Οθόνη αφής 15’’

Ξεχάστε 

χημικά, αντλίες, γρανάζια, μεγάλη 
κατανάλωση ρεύματος και όλες τις 

δυσκολίες ενός minilab 

To Nexlab σας προσφέρει τις λύσεις.

Oι υπηρεσίες ενός minilab σε 
λιγότερο από 1m2

Επίσημος Εξουσιοδοτημένος Διανομέας για την Ελλάδα:

http://www.dynax.gr/
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HP Photosmart AiO
All-in-One και Wi-Fi

Η HP παρουσίασε πρόσφατα νέα σειρά πολυμηχανημάτων 

(AiO), κατάλληλα σχεδιασμένων για οικιακούς χρήστες με 

ασύρματα δίκτυα. Χάρη στη δυνατότητα δικτύωσης Wi-

Fi μπορούν να χρησιμοποιούνται από οποιοδήποτε μέρος 

του σπιτιού, ενώ έχουν σχεδιαστεί για να χρησιμοποιούνται 

ταυτόχρονα από πολλαπλούς χρήστες.

Το ασύρματο πολυμηχάνημα HP Photosmart C4580 AiO 

υποστηρίζει USB 2.0 και ασύρματη λειτουργία 802.11g/b και 

εκτυπώνει με ταχύτητα 30/23 σελίδων ανά λεπτό σε ασπρόμαυρη και 

έγχρωμη εκτύπωση αντίστοιχα. Διαθέτει υποδοχές για τις δημοφιλέστερες 

κάρτες μνήμης της αγοράς και έγχρωμη οθόνη 3,8cm για την προβολή 

των φωτογραφιών και για εκτυπώσεις χωρίς υπολογιστή. Το μοντέλο HP Photosmart C6380 AiO τυπώνει 31 σελίδες ανά λεπτό. για 

μεγαλύτερη οικονομία, διαθέτει 5 ανεξάρτητα δοχεία μελάνης και υποστηρίζει την χωρητικότητα XL1. Ο σαρωτής του υποστηρίζει μέγιστη 

ανάλυση 4800x4800dpi και ενσωματώνει οθόνη 6,1 ιντσών για την προβολή των φωτογραφιών.

HEWLEtt-PACKArD HELLAS, tηλ: 2�0 809��00

Kodak
Mάχη ευρεσιτεχνιών

ςε δικαστική διαμάχη εξελίσσεται η 

αντιδικία της Kodak με τις εταιρίες 

Samsung και LG Electronics, τις 

οποίες κατηγορεί για παράβαση 

ευρεσιτεχνιών Digital Imaging. 

Tο επίδικο αντικείμενο αφορά 

τεχνολογίες καταγραφής ειδώλου 

στον αισθητήρα, συμπίεσης, 

αποθήκευσης δεδομένων και 

προαπεικόνισης. Η υποβολή της 

αγωγής έγινε στις 17 Νοεμβρίου σε 

Περιφερειακό Δικαστήριο της Νέας 

Υόρκης καθώς και στην Eπιτροπή 

Διεθνούς Εμπορίου (ITC). H Κοdak 

ζητά αποζημίωση και εντολή 

για απαγόρευση εισαγωγής στις 

ΗΠΑ προϊόντων που θίγουν τις 

πατέντες της Kodak ενώ δεν έγινε 

γνωστό το ύψος της αιτούμενης 

αποζημίωσης. ςύμφωνα με την κα 

Laura G. Quatela, αντιπρόεδρο και 

υπέθυνη για θέματα Βιομηχανικής/

Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Kodak, 

“Η εταιρία μας έχει παράδοση στην 

καινοτομία και έχουμε επενδύσει 

εκ. δολ. εξελίσσοντας την ψηφιακή 

τεχνολογία. Έχουμε προσπαθήσει 

με συνομιλίες να λύσουμε το 

πρόβλημα αλλά δεν μπορέσαμε 

να καταλήξουμε σε ικανοποιητική 

συμφωνία. Κατά συνέπεια, η νομική 

οδός είναι αναγκαία προκειμένου να 

προστατευθούν τα δικαιώματα των 

μετόχων καθώς και των εταιριών 

στις οποίες έχουμε εκχωρήσει 

τεχνολογία.” 

Apple LED Cinema Display 24”
Μια οθόνη με design Macbook

Mία νέα οθόνη τεχνολογίας LED που προσαρμόζεται στο σχεδιαστικό ύφος της νέας σειράς 

Unibody φορητών υπολογιστών Macbook, με αλουμινένιο μονομπλόκ σώμα, ανακοινώθηκε 

πρόσφατα. Έχει βασικό υλικό του πλαισίου το αλουμίνιο, διαγώνιο 24in. και ανάλυση 

1920χ1200pixel, ενώ η τεχνολογία Light Emitting Diode (LED) σημαίνει πιο ομοιόμορφη 

κατανομή φωτεινότητας αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας. 

ςτην οθόνη περιλαμβάνεται και φορτιστής για την επαναφόρτιση της μπαταρίας του MacBook, 

χρησιμοποιώντας την υποδοχή MagSafe, διευκολύνοντας έτσι τη χρήση στο γραφείο χωρίς ο 

χρήστης να αναγκάζεται να κουβαλάει μαζί του το τροφοδοτικό. Τέλος, η ενσωματωμένη iSight 

κάμερα και το μικρόφωνο επιτρέπουν τη χρήση της LED Cinema για τηλεδιάσκεψη. Εξυπακούεται 

ότι η οθόνη είναι συμβατή με όλα τα Mac desktop συστήματα υπολογιστών.

rAINBOW, tηλ: 2�0 90�2892
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Κ. ΣΙΑΛΙΑΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε.
Παπαδιαμάντη 11, Άνω Πατήσια. Τηλ.: 210 2236690, 210 3213691 Fax: 210 2236698 

e-mail: videopho@otenet.gr

HAIDA Βάση ώμου
έως 15 κιλά βάρος,  

εύκολη χρήση, κατάλ-
ληλη για επαγγελματίες 
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reflekta VisiFrame ��.3
Ψηφιακή κορνίζα 11.3 ιντσών
Υποστηρίζει αρχεία JPEG  
ανάλυσης έως και 16MP & MP3. 
Ανάλυση 800x480. 
Δέχεται 9 διαφορετικές κάρτες 
μνήμης: SD, XD, MS PRO, MS 
PRO Duo, CF I + II κ.α.
Slideshow με ποικίλα εφέ  
και ρυθμιζόμενη ταχύτητα.
Διαθέτει 2 ενσωματωμένα 

ηχεία. 

Τιμή €113*

Σετ Digi Pro 80 LED
Το σετ περιλαμβάνει: Digi Pro 80 LED light 
(80W)-5600 Kelvin, ενσωματωμένα φίλτρα 

Diffuser και 3200οΚ, 2 μπαταρίες NP-550 Li-ion 
με φορτιστή, μπρακέτα βίντεο και θήκη μετα-

φοράς. Μέχρι 90 λεπτά συνεχούς λήψης με την 
NP-550 και έως 330 λεπτά με την NP-960

Εύρος λήψης 50ο

Τιμή σετ €�70*

unomat light stand 3 
 Λειτουργία με ελατήρια
Ελάχιστο ύψος 1,20m.
Μέγιστο ύψος 3,33m.
Βάρος 1,940 Kg.
Παρέχεται και η θήκη  
μεταφοράς

Τιμή €24*
Μέχρι εξαντλήσεως 
των αποθεμάτων

BrAuN tricase
Μοναδική πατέντα
Θήκη φωτογραφικής  
μηχανής και τρίποδο μαζί
Διατίθεται σε δύο μεγέθη 
12,2x8,2x3,5cm και 
10,0x7,0x2,5cm

Τιμή €5,9*

BRAUN Lightweight 3000
Πλακέτα ταχείας απελευθέρωσης
Πανοραμική κεφαλή 3 κατευθύνσεων
Αλουμινένια σκέλη 3 τμημάτων
Ελάχιστο ύψος: 0,55 m.
Μέγιστο ύψος:1,50 cm
Βάρος: 1,115 Kg.
Παρέχεται και  
η θήκη μεταφοράς

Τιμή €8,9*         
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Φωτογραφική «Συν-ύπαρξη» 
Κοινή έκθεση φωτογραφίας Ελλήνων και Τούρκων φωτογράφων

Από 20 Νοεμβρίου εως 5 Δεκεμβρίου 2008, παρουσιάζεται η φωτογραφική έκθεση  με θέμα «ςυν-Ύπαρξη», με τη συμμετοχή Ελλήνων 

και  Τούρκων φωτογράφων, στα πλαίσια  του 10ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Αδάνων «13 KARE- ALTIN KOZA», που διοργανώνεται υπό 

την αιγίδα του Δήμου Αδάνων – Τουρκίας. Το πρότζεκτ που ονομάσθηκε «ςυν-‘Υπαρξη» είναι κάτι περισσότερο απο ένα κόνσεπτ, είναι 

μια ιδέα για συνεργασία, για γεφύρωση των πολιτισμών μας, στα πλαίσια του νέου παγκοσμιοποιημένου πολιτισμού μας. ςτο πρότζεκτ  

«ςυν-Ύπαρξη», συμμετέχουν  οι φωτογράφοι: γιώργος ΔΕΠΟΛΛΑς , ςτέλιος ΕΥςΤΑΘΟΠΟΥΛΟς, Περικλής ΑΛΚΙΔΗς, Τάκης ρΟΙΔΑΚΗς  

από την Ελληνική πλευρά και Haluk UYGUR, Sadik DEMIROZ, Reha BILIR, Timurtas ONAN, Maruf SINIK, από τη Τουρκική πλευρά,   

υπο την επιμέλεια της Μάγδας Μιχαηλίδου και του Timourtas Onan. 

Η παραπάνω έκθεση, που θα παρουσιασθεί αργότερα και σ’ άλλες πόλεις  της Τουρκίας όπως και στην Ελλάδα, στα πλαίσια διαφόρων 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, αποτελείται απο 72 φωτογραφίες, όπου ο κάθε φωτογράφος συμμετέχει με 8 φωτογραφίες.
 

almacult@gmail.com              timuras@artstudioant.com         

     

   

ΦΩΤ.: ΠΕΡΙΚΛHΣ ΑΛΚΙΔΗΣ

EPSON
Εκδήλωση για τα βραβεία του διαγωνισμού 

«Η φύση μας κάνει κλικ»
Μια πανηγυρική εκδήλωση ετοιμάζει η Epson για την απονομή των βραβείων 

στους νικητές του διαγωνισμού φωτογραφίας «Η φύση μας κάνει κλικ» που 

διοργάνωσε σε συνεργασία με το περιοδικό ΦΩΤΟγρΑΦΟς. 

Η τελετή βράβευσης θα γίνει την Πέμπτη 4/12 και ώρα 19:00 στο μουσείο 

Herakleidon, Experience in Visual Arts (Ηρακλείδων 16, Θησείο). 

Πρωταγωνιστές θα είναι οι 12 φωτογραφίες που ανέδειξαν με τον καλύτερο 

τρόπο τη μοναδικότητα της φύσης. Οι νικητές θα λάβουν ένα φωτογραφικό 

εκτυπωτή Α3 της Epson με τεχνολογία Ultrachrome K3 και οι φωτογραφίες θα 

συμπεριληφθούν στο ετήσιο ημερολόγιο Epson για το 2009.

EPSON HELLAS, tηλ: 2�0 8099499
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http://www.photoshopdigital.blogspot.com/
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Δικτυωθείτε - σας συμφέρει!
Πολλαπλασιάστε την πελατεία σας  

μέσω Internet - και μάλιστα δωρεάν!
Ένας από σημαντικότερους παράγοντες της επιτυχίας στις 

επιχειρήσεις είναι η δικτύωση. Και ποιό είναι το καλύτερο μέσο 

δικτύωσης αν όχι το μεγαλύτερο δίκτυο στον κόσμο;

ςήμερα, χάρη στις σελίδες «κοινωνικής δικτύωσης» (social 

networking), το ερώτημα είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. Ακόμα κι 

αν δεν αναγνωρίζετε τον όρο, σίγουρα έχετε ακούσει για τους 

σημαντικότερους εκπροσώπους του: sites όπως το Facebook 

(www.Facebook.com) και το MySpace (www.MySpace.com).

Η λειτουργία αυτών των σελίδων είναι εξαιρετικά απλή. 

Ένα άτομο (ή μία επιχείρηση) δημιουργεί ένα προφίλ με τα 

χαρακτηριστικά του. ςτη συνέχεια, μπορεί να προσκαλέσει 

άλλους ανθρώπους να συνδεθούν με το προφίλ του - να γίνουν 

«φίλοι» (friends) όπως λέγεται. Αυτό που είναι ενδιαφέρον 

είναι πως κάθε ένας από τους δικούς μας «φίλους» μας 

δίνει πρόσβαση στο να προσκαλέσουμε και τους δικούς του 

«φίλους». Εν ολίγοις, αν έχουμε είκοσι άτομα στη λίστα μας και 

ο καθένας έχει άλλους δέκα στη δικιά του, έχουμε ουσιαστικά 

πρόσβαση μέχρι και σε διακόσιους επιπλέον ανθρώπους. Αν ο 

καθένας από αυτούς έχει άλλους δέκα ανθρώπους στη δική του 

λίστα, ο αριθμός αυξάνει στους δύο χιλιάδες κ.ο.κ.

Αυτό που μας αφορά άμεσα, όμως, είναι το πώς μπορεί 

να ωφελήσει η κοινωνική δικτύωση μια φωτογραφική 

επιχείρηση; Το παράδειγμα του Dennis Kelly Photography 

είναι αντιπροσωπευτικό. Πρόκειται για ένα στούντιο το οποίο 

εξειδικεύεται στις φωτογραφίες αποφοίτησης σε σχολεία και 

πανεπιστήμια. Αρχικά έβρισκε την πελατεία του με τη διαφήμιση 

από στόμα σε στόμα από τους πελάτες του και μέσω φυλλαδίων. 

Αναζητώντας νέους τρόπους προώθησης, δημιούργησαν ένα 

προφίλ στο Facebook, στο οποίο προωθούσαν την επιχείρηση, 

και όπου πρόσθεσαν σαν «φίλους» τους ήδη υπάρχοντες πελάτες 

τους. Προσκαλώντας τους δικούς τους «φίλους», το δίκτυο άρχισε 

να επεκτείνεται και το στούντιο να κλείνει δουλειές με σχολεία με 

τα οποία δεν είχαν συνεργαστεί ποτέ στο παρελθόν. Και όλα αυτά 

μέσω μιας δωρεάν εγγραφής στο Facebook. 

Φυσικά, οι σελίδες κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι η «μαγική» 

συνταγή για δωρεάν μάρκετινγκ και πωλήσεις χωρίς κόπο. Είναι 

ένα εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με καλύτερο 

ή χειρότερο τρόπο, και να οδηγήσει σε ανάλογα αποτελέσματα. 

Χρειάζεται οπωσδήποτε προσοχή στη δημιουργία του αρχικού 

προφίλ, για να είναι ελκυστικό σε παλιούς και νέους πελάτες. 

Και, φυσικά, η επιχείρηση πρέπει να αφιερώσει χρόνο στην 

προώθηση, πριν έρθουν τα πρώτα αποτελέσματα - σύμφωνα με 

τον Dennis Kelly - τουλάχιστον πέντε ώρες την εβδομάδα.

Το ότι μπορεί να λειτουργήσει, είναι αποδεδειγμένο, τόσο στην 

περίπτωση του Dennis Kelly όσο και στης Βρετανικής Wiggly 

Wigglers, για την οποία μπορείτε να διαβάσετε στο διπλανό 

άρθρο. ςτην Ελλάδα τα Social Networking sites ήδη γνωρίζουν 

ραγδαία ανάπτυξη. Το δίκτυο ουσιαστικά είναι έτοιμο. Το μόνο 

που απομένει είναι να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες που μας 

δίνει. Και, αυτή τη φορά, πραγματικά δωρεάν.

    Α. ΚΥΡΙΤΣΗΣ

...Και ένα βραβευμένο παράδειγμα 

...Αξιοποίησης του διαδικτύου

Η καινοτομία και η αναγνώριση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

οδήγησαν την Wiggly Wigglers, μια επαρχιακή εταιρία φυσικής 

κηπουρικής με έδρα την Αγγλία που δραστηριοποιείται μέσω παραγ-

γελιών, να κατακτήσει το Παγκόσμιο Βραβείο Αριστείας της Dell για 

Μικρές Επιχειρήσεις για το 2008 (2008 Global Dell Small Business 

Excellence Award). Το τεχνολογικό βραβείο των $50.000 απονεμή-

θηκε σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Νέα Υόρκη 

στις 10 Νοεμβρίου. Χρησιμοποιώντας τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

για να συνδεθεί με τους υφιστάμενους πελάτες και για να προσεγγίσει 

νέους, η Wiggly Wigglers:

• Εξυπηρετεί 90.000 πελάτες παγκοσμίως.

• Μειώνει τα έξοδα διαφήμισης κατά 80% από την στιγμή που η 

εταιρία στράφηκε στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης αντί για τη παραδο-

σιακή διαφήμιση.

• Τα μέλη στη σχετική ομάδα στο Facebook φτάνουν τα 898, με 

περισσότερα από 170 θέματα συζήτησης.

• Φιλοξένησε ένα συνολικό αριθμό 50 podcasts εβδομαδιαίως από 

τον «καναπέ της Wiggly» προσεγγίζοντας εκατοντάδες ακροατές ανα 

βδομάδα, και οι αναγνώστες της San Francisco Chronicle τα κατέτα-

ξαν ως τα «αγαπημένα τους podcast κηπουρικής», και... 

• Δημιούργησε τον κατάλογό της βασισμένη σε ιδέες Wiki που σχη-

ματίστηκαν μέσω Facebook από ειδικούς και πελάτες.

Το Βραβείο Αριστείας της Dell απονέμεται εδώ και πέντε χρόνια 

στις ΗΠΑ. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά, που απονέμεται στα πλαί-

σια διεθνούς προγράμματος, αναγνωρίζοντας και βραβεύοντας τις 

μικρές επιχειρήσεις για την πρωτοποριακή χρήση της τεχνολογίας. 

Αν διαθέτετε μια επιχείρηση με λιγότερους από 100 υπαλλήλους και 

ενδιαφέρεστε να γίνετε εσείς η επόμενη Wiggly Wigglers, επισκεφθεί-

τε τη διεύθυνση www.dell.com/ceaward. Η υποβολή αιτήσεων για 

το 2009 ξεκινά στις 2 Φεβρουαρίου του 2009.

...ΤΕλΙκΗ ΑπΟψΗ
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Βγάλτε έγκαιρα την κάρτα ΔΩΡΕΑΝ εισόδου στη PHOTOVISION!
ςυμπληρώστε και στείλτε μας άμεσα το παρακάτω δελτίο για να εξασφαλίσετε δωρεάν και χωρίς 

αναμονές, ελεύθερη είσοδο στην έκθεση PHOTOVISION για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.

Παρακαλούμε αναγράψτε πολύ καθαρά ιδιαίτερα το e-mail σας, γιατί θα χρησιμοποιηθεί για την 

επιβεβαίωση της εγγραφής σας.  Η κάρτα δωρεάν εισόδου είναι προσωπική και ισχύει για ένα άτομο. 

Αν  περισσότερα από ένα άτομα της επιχείρησής σας επιθυμούν να παραλάβουν δωρεάν κάρτα εισόδου, 

πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστά απαντητικά δελτία. ςας ευχαριστούμε!

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Με την παρούσα ζητώ να μου εκδώσετε κάρτα ελευθέρας εισόδου στην έκθεση PHOTOVISION 
2009 για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ......................................................................................................................

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: .............................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .....................................................................................................................................
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Στείλτε μας το δελτίο με ένα από τους εξής τρόπους:

1) Οn line στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.photovision.gr/onlineRegistration.php
2) Με e-mail στο photovision@photo.gr       

3) Με fax στο 210 8541485
4) Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: περιοδικό ΦΩΤΟγρΑΦΟς, Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα

http://www.photovision.gr/onlineRegistration.php

