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Γράφαμε στο προηγούμενο σημείωμά
μας για την απόλυτη κυριαρχία της
Kodak στον φωτογραφικό κλάδο
τον 19ο και 20ο αιώνα και για την
συρρίκνωσή της τα τελευταία χρόνια.
Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά την
σημερινή θέση του άλλοτε κραταιού
φωτογραφικού κολοσσού.

Τ

ον Ιανουάριο του 2012 η Eastman

Kodak Company προσέφυγε
στην προστασία του Αμερικανικού
πτωχευτικού κώδικα (άρθρο 11)
καταθέτοντας αναλυτικό πλάνο
εξυγίανσης της επιχείρησης το οποίο
και τήρησε με θρησκευτική ευλάβεια
καταφέρνοντας να ισοσκελίσει τον
ελλειμματικό προϋπολογισμό της.
Η μητρική εταιρεία λοιπόν κράτησε
τους τομείς των γραφικών τεχνών και
του κινηματογράφου ενώ διέθεσε την
εκμετάλλευση του φωτογραφικού
κλάδου σε τρίτους. Κάποιοι ειδικοί
τομείς όπως η ανάπτυξη και διάθεση
των αισθητήρων πουλήθηκαν ενώ
κάποιες άλλες δραστηριότητες πολύ
απλά σταμάτησαν (όπως π.χ. οι απλοί
εκτυπωτές γραφείου).
Οι τομείς Document Imaging και
Personalized Imaging παραχωρήθηκαν
στην εδρεύουσα στην Βρετανία KPP
(Kodak Pension Plan). Πρόκειται για το
συνταξιοδοτικό ταμείο στο οποίο είναι
δικαιούχοι οι απόμαχοι της εταιρίας.
Η συμφωνία υπογράφηκε τον
Σεπτέμβριο του 2013 με την οποία
δόθηκε το δικαίωμα παραγωγής
και κυκλοφορίας συγκεκριμένων
προϊόντων και υπηρεσιών με την
εμπορική επωνυμία Kodak Alaris.
Στον τομέα Document imaging
υπάγονται τα επαγγελματικά scanner
κλπ ενώ στο Personalized Imaging
οτιδήποτε έχει σχέση με την αργυρούχα
φωτογραφία (φιλμ, χαρτιά κλπ) αλλά
και την ψηφιακή εκτύπωση (κιόσκια,
minilabs κ.α). Η KPP έχει υπό την
ευθύνη της τη διαχείριση όλων των
εργασιακών και συνταξιοδοτικών
ζητημάτων που αφορούν περίπου
15.000 άτομα τα περισσότερα από τα
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Τα κιόσκια Kodak Alaris αντιπροσωπεύουν μία σημαντική δραστηριότητα της (νέας) επιχείρησης

Η Kodak σήμερα
Η κατάσταση της εταιρείας μετά την οδυνηρή αναδιοργάνωσή της
οποία εργάζονταν στην Kodak με το παλιό καθεστώς. Η Eastman Kodak όφειλε 2 δις δολάρια
στην KPP και έτσι με την παραχώρηση των παραπάνω δραστηριοτήτων έλυσε μέχρις ενός
βαθμού το πρόβλημα. Εκτός από τα παραπάνω η KPP συνεισέφερε 650 εκ. δολάρια στο
λανσάρισμα της Kodak Alaris μίας (νέας) επιχείρησης που έχει παρουσία σε 60 χώρες (μεταξύ
των οποίων και στη χώρα μας μέσω της DIVITEC AE) απασχολώντας συνολικά 47.000 άτομα.
Το brand name Kodak ας σημειωθεί κάπου εδώ ότι έχει παραχωρηθεί επίσης προς
εκμετάλλευση στην κινεζικών συμφερόντων εταιρεία JK Imaging (που εδρεύει στις ΗΠΑ)
ειδικά όσον αφορά την παραγωγή και εμπορία ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών Κodak.
Γενικός Διευθυντής της Kodak Alaris είναι ο κ.Ralf Gerbershagen με μακρά θητεία στον
χώρο της κινητής τηλεφωνίας (Motorola) γεγονός που από μόνο του δηλώνει σαφέστατα
τις κατευθύνσεις ανάπτυξης της εταιρείας. Άλλες ιδιαιτερότητες: Η μητρική εταιρεία Kodak
Eastman παράγει για λογαριασμό της Kodak Alaris τα κινηματογραφικά αλλά και τα
φωτογραφικά φιλμ έγχρωμα και ασπρόμαυρα (...για όσο καιρό θα υπάρχει ακόμα ζήτηση).
Με αυτές και άλλες πολλές ενέργειες η Kodak κατάφερε όχι απλά να επιζήσει ως επιχείρηση
αλλά το κυριότερο να κατακτήσει μία από τις πρώτες θέσεις στην απαιτητική αγορά της
επαγγελματικής φωτογραφίας με τα κιόσκια και τα drylab Kodak Alaris. Μένει να δούμε αν
σύντομα θα κερδίσει το χαμένο έδαφος και σε άλλους τομείς του imaging με ιδέες καινοτόμες
και πρωτότυπες όπως στο παρελθόν. Ο χρόνος θα δείξει.
.
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Επαγγέλματα της παλιάς Αθήνας


            

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 Μ.Κ.. 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,  !"#: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
$%&': Κωνσταντίνα Γκιτάκου % ()&$#: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

"*+,&: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò 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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*Για τη μεταφορά εικόνων απαιτείται έξυπνη συσκευή με δυνατότητα σύνδεσης μέσω Wi-Fi.
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I AM SHARING MY VIEW

I AM THE NIKON D5300. Είμαι η δημιουργικότητα σε κάθε pixel.
Μοιράζομαι τις δημιουργίες σου με όλο τον κόσμο με τα ενσωματωμένα
Wi-Fi* και GPS που διαθέτω. Εντυπωσίασε τους πάντες με τις καινούριες
προοπτικές που θα ανακαλύψεις εύκολα χάρη στην πτυσσόμενη οθόνη μου.
Οι υψηλής ποιότητας εικόνες που θα καταγράψεις με τον αισθητήρα εικόνας
24,2 MP που διαθέτω, τα 39 σημεία εστίασης και το ISO έως 12.800, δεν θα
μείνουν ασχολίαστες. Είμαι ο ηλεκτρονικός σου καμβάς. nikon.gr

5300.indd
 1
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Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Κων. Ζούλα από την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (12/4)

Αυθόρμητα ρώτησα τους ιθύνοντες

Προσπάθησα πολύ να μην κηδεύσω μια τηλεόραση που αιφνιδίως υπέστη

γιατί δεν επεκτείνονται και σε
κλάδους που όλοι υποψιαζόμαστε

«εγκεφαλικό». Την πήγα σε δύο καταστήματα που υπόσχονται επιδιορθώσεις στα
ηλεκτρικά είδη. Φευ, όμως, μου είπαν μια λέξη που δεν απαντάται στα λεξικά αλλά

ότι υπάρχουν εναρμονισμένες
πρακτικές, όπως π.χ. στις αλυσίδες

είναι σαφέστατη: «ανεπισκεύαστη».

Μ

ην τα πολυλογώ, μπήκα στη διαδικασία αντικατάστασής της και ένας φίλος μου

σούπερ μάρκετ. «Θα μπορούσαμε
ακόμη και να δείχνουμε καθημερινά

συνέστησε αντί να τρέχω στα μαγαζιά, να μπω στο skroutz.gr. Την ιστοσελίδα,
δηλαδή, που εντοπίζει τις καλύτερες τιμές ανά προϊόν. Είχα επισκεφθεί και στο παρελθόν

ποιο σούπερ μάρκετ κάθε γειτονιάς

το site, αλλά τούτη τη φορά εντυπωσιάστηκα. Έχει μια τρομερά εύχρηστη μηχανή

που αγοράζει ο καθένας», μου
είπε. «Αλλά δεν μπορούμε, γιατί ο

αναζήτησης που βρίσκει π.χ. τις τηλεοράσεις και τις προδιαγραφές τους, ανά μάρκα και
μέγεθος, αναδεικνύοντας αμέσως ποιο κατάστημα πουλάει κάθε μοντέλο φθηνότερα.
Αν κάτι, ωστόσο, με εξέπληξε ήταν οι μεγάλες αποκλίσεις που υπήρχαν από μαγαζί σε

είναι φθηνότερο στα προϊόντα

συγκεκριμένος κλάδος δεν δείχνει

μαγαζί. Π.χ. η ίδια ακριβώς 42άρα τηλεόραση σε ένα πολυκατάστημα επωλείτο 399 ευρώ

προθυμία συνεργασίας»...
Ιδού λοιπόν μια πρόκληση για την

και στο ακριβώς διπλανό του 459 ευρώ!

κυβέρνηση. Από το να καταγγέλλει

Από δημοσιογραφική περιέργεια, άρχισα να επισκέπτομαι τακτικά το skroutz για
να παρακολουθώ τις τιμές σε 3-4 μοντέλα. Γρήγορα κατάλαβα ότι τα μαγαζιά

άπραγη τους επιχειρηματίες που

παρακολουθούν το ένα τ’ άλλο γιατί μέρα με τη μέρα έβλεπα να χαμηλώνουν τις τιμές

το αυτονόητο. Να υποχρεώσει
όλους τους «ύποπτους» κλάδους

τους βάσει εκείνου που έκανε την καλύτερη προσφορά. Αφορμή όμως για όσα διαβάζετε
στάθηκε η επίσκεψή μου σε ένα πολυκατάστημα. Όταν ρώτησα τον υπάλληλο γιατί ένα
συγκεκριμένο μοντέλο το πωλούν 170 ευρώ ακριβότερα από έναν ανταγωνιστή τους, τι
νομίζετε ότι έκανε; Μπήκε στο skroutz! Κi όταν διαπίστωσε ότι είχα δίκιο, πραγματικά με
αιφνιδίασε. «Αν αγοράσετε την τηλεόραση από μας, σας “ματσάρω” την τιμή της με αυτήν
που έχετε βρει. Σας κάνω έκπτωση 170 ευρώ»!
Δεν επέλεξα τυχαία να αναδείξω ένα τόσο εξειδικευμένο θέμα. Στην αγορά των
ηλεκτρονικών παρατηρείται τα τελευταία χρόνια ένας πραγματικά υγιής ανταγωνισμός.
Είναι προφανές ότι σε αυτό έχει συμβάλει και η νέα τεχνολογία - μια τηλεόραση που
προ δεκαετίας έκανε 5.000 ευρώ σήμερα κοστίζει λιγότερα από 500 και είναι κλάσεις
καλύτερη. Αλλά ύστερα από τη μικρή έρευνα που έκανα, έχω πλέον πεισθεί ότι στον
ανταγωνισμό και κυρίως στην πτώση των τιμών έχει συμβάλει καθοριστικά ο skroutz.
Κάπως έτσι μπήκα στον πειρασμό να επικοινωνήσω με τους υπευθύνους του site.
Απασχολούν 58 άτομα (!), στην πλειονότητα τους νέους κάτω των 30. Τα κέρδη τους δεν
προκύπτουν μόνον από διαφημίσεις, αλλά από τα λεγόμενα CPC (cents per click).
Με απλά λόγια, όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου που εμφανίζονται στο site έχουν
αποδεχθεί να δίνουν μέχρι πέντε λεπτά του ευρώ για κάθε μία από τις χιλιάδες
διαδικτυακές επισκέψεις που δέχονται μέσω του skroutz. Τα δε πολυκαταστήματα,
συνειδητοποιώντας την ισχύ του ανεξάρτητου αυτού site, αποδέχθηκαν σταδιακά να
δίνουν και ποσοστά επί των διαδικτυακών πωλήσεών τους μέσω του skroutz, ενώ το site
ενθάρρυνε να ανοίξουν και δεκάδες παντελώς άγνωστα e-shops, τα οποία, μη έχοντας
μισθολογικά βάρη, προσφέρουν ακόμη καλύτερες τιμές.
Με απλά λόγια, αυτό που πέτυχε μια ιδιωτική ιντερνετική
εταιρεία είναι όχι μόνον να επιβάλει υγιή ανταγωνισμό σε έναν ολόκληρο κλάδο, αλλά
κυρίως να δημιουργήσει καταναλωτική συνείδηση.

δεν ρίχνουν τις τιμές τους, ας κάνει

να δημοσιοποιούν καθημερινά στο
Διαδίκτυο τις τιμές όλων ανεξαιρέτως
των προϊόντων τους. Υπάρχουν
εκατοντάδες νέοι άνθρωποι που
μπορούν να επεξεργαστούν αυτά τα
δεδομένα και να φτιάξουν sites όπως
ο skroutz, για να λειτουργήσουν
επ’ ωφέλεια των πολιτών.
Παρακαλώ τον κ. Κωστή Χατζηδάκη
να μη μου αντιτάξει ότι υπάρχει ήδη
ανάλογο site του υπουργείου για
τα σούπερ μάρκετ. Το επισκέφθηκα.
Είναι τόσο δύσχρηστο, που σου
προκαλεί αμέσως τη σκέψη μήπως
έχει εσκεμμένα κατασκευαστεί
με τόσο αφιλόξενο τρόπο για να
αποκρύπτει τις στρεβλώσεις του
κλάδου. Είμαι δε κάτι παραπάνω
από βέβαιος ότι το κρατικό αυτό site
έχει κοστίσει καμιά δεκαριά φορές
ακριβότερα από τον skroutz.
Και όπως διαβεβαίωσαν κι οι ειδικοί,
δεν χρήζει καν βελτίωσης.
Είναι ανεπισκεύαστο...

photo.gr
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  DSLR

Canon EOS 70D
H EOS 70D      '$
CMOS 20.2 %egapixel +PS-C, +utofocus
19   $ Digic 5+ 
burst mode 7fps    
ISO 100-12.800    #'
 25.600. 3   
    Dual Pixel CMOS AF
      video    
 * autofocus     LiveView
'   $    
  ##  $" . 3 # $
'  *$    Clear
View II LCD  *  1.04. pixel 
   wifi     
 $    smartphone
 tablet  Canon EO Remote App.

    DSLR

Nikon D3300
M      *  DSLR x  *
#,  D3300   '$ DX-format
24,2%egapixel,     ' ISO 100-12.800
        1stop  burst mode
5   .   ##   video 1080p
     WiFi   *$' 
   Nikon WU-1a. ;     
            DSLR 
  <    CSC         $ 
    <   *  '.
=,  Guide Mode  $      
  .
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Kodak 605

Ο εκτυπωτής της Kodak τυπώνει το 10χ15cm σε μόλις 11sec.
Μπορεί να εκτυπώσει σε διαφορετικά μεγέθη: 10x15cm, 13x18cm και
15x20cm χωρίς αλλαγή ταινίας. Από ένα ρολό δίνει 750 φωτογραφίες
10x15cm ή 375 φωτογραφίες 15x20cm. χρησιμοποιώντας χαρτί Kodak
Xtralife 4ης γενιάς. Η συσκευή συνδέεται με Windows PC.

Kodak G4
Ο κορυφαίος σταθμός
εργασίας της Kodak για
σύνδεση με εκτυπωτές
της εταιρείας αλλά και με
πλήθος ψηφιακά minilab
& drylab. Ενσωματώνει
το πλέον εξελιγμένο
λογισμικό ver. 6.1 της
Kodak, με δυνατότητα
εκτύπωσης από το
Facebook, Picasa, αλλά
και συσκευές Android και
iPhone μέσω WiFi.

Sinfonia Color Stream CS2
Ο εκτυπωτής που συνδυάζει ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης,
ταχύτητα και αξιοπιστία. Ο χρόνος εκτύπωσης για μέγεθος
10x15cm φθάνει τα 11 δευτερόλεπτα. Ελαφριά και συμπαγής
συσκευή, ιδανική για φορητή επαγγελματική χρήση.

A   plotter
Φωτογραφικό χαρτί VENECCIA & KODAK
Φωτογραφικό χαρτί Rapid Dry Microporus βάρους
260g/m2, 190g/m2, luster, satin, pearl, silk για
μελάνια pigment & K3 Ultrachrome για Epson &
Canon εκτυπωτές.
Διαστάσεις: 1,07x30m, 0,61x30m, 91,44x30m,
0,43cmx30m Διαθέσιμο και για διαστάσεις για Dry
Lab, Epson, Fuji, Noritsu.
Εφαρμογή: Για φωτογραφικής ποιότητας εκτυπώσεις
αφισών, πορτρέτων, ψηφιακά άλμπουμ κ.α.
Καμβάς VENECCIA @ KODAK
Βαμβακερός και πολυεστερικός καμβάς βάρους
285g/m2, κατάλληλος για μελάνια solvent, ecosolvent Pigment & dye UV Curable
Διαστάσεις: 1,07x30m & 61cmx30cm
Εφαρμογή: Υφασμάτινα λάβαρα, διακόσμηση
εσωτερικού χώρου, αναπαραγωγή
πινάκων ζωγραφικής κ.α.
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ PROFILES ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΥΛΙΚΑ

Nέες
καταπληκτικές
τιμές!!
 

 



 4, 153 54      
www.facebook.com/Divitec.Greece
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Pentax K-3
@<     Ricoh Imaging 
       Pentax,
  -3  % +PS-CCMOS 24'egapixel ( *
)    %   
"  antialias   %
     sensor shift
stabilizer    

    

  moiré. A    hardware
 
" % Prime III 
autofocus 27   SAFOX II  
      200.000
%$  . !     
       
*%    (weather sealed). B 
  % 8,3fps    23
   RAW  60  JPEG. A 
  video    full HD  stereo
%, <   video clip 4K.

@  
 @ DSLR

Nikon D4s
O 
" % Expeed
4  <   

  % full frame
16,2Megapixel   
  "   

 video full HD    
  (frame rate) H 
  Group AF   

 *    
 "   
ISO 409.600 "   
  ISO. H  
    
   D4s     
  %  11fps  %
     
  ,     30%
 
" % .
?      D4s
   CF  
   XQD  
  
  .
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•  inkjet
•    plotter
    pigment
 Canon / HP / Epson
• Matt
• Glossy
• Semi glossy
• Titanium luster
  inkjet
• 
•    economy
•  Fine art



 
Dry Lab  
10x100  
30x100 Epson
/ Fujfilm

Ζητήστε μας
δείγματα από
τα υλικά μας

www.jmsolutions.gr
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr
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@   CSC ME
@ 

Samsung NX30
H NX30   % CMOS
20,3Megapixel +PS-C, x
   1/8000sec.   %
 9fps. A      


  %,

 %

     AMOLED

   3in.  
%   

  -

  . ! %   
.      ,  NX30   
 

 

Tag and Go

 *%   NFC, 'bilelink 
      
 Autoshare       %$  smartphone
% tablet. E       Dropbox  Flickr.

@    

F 

Phase One IQ250
@    $ %
     CMOS
 50Megapixel 
% % 14 f-stop.
.H   ISO     ISO
100  6400   
      
1/10.000sec   1. 3
   live view   
       
    
USB3   %   
Capture One  
 iPad  iPhone  
% Capture Pilot. 3
   <  
 1/1600sec.  
    " 
 * 
    
% .
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K   @ CSC

lympus OM-D
E-M10
H   
"  compact ;'-D ='10       ,
     
     
 
" % TruePic
VII,    
   E-M1,  %
LiveMOS 16'egapixel, 
WiFi  QR code,   
   


  1,4 . pixel 

 %  .1039
pixel. E   
    
"

 3

 % AF  81

      
    .
[    
  % 8fps     16
 %$  RAW 
   %$  
 JPEG.

K   CSC 
  

Fujifilm X-T1
H X-T1     
  % %
    
  OLED    
     
" % \!rans CMOS II 16,3'egapixel. ]
 *     
80    
       .
^   %  3in. 
1.04 . pixel  "  
. ! pixel   phase
detect  * 
chip  % < 
  contrast detect  
* AF        
 %    *  
   .  manual focus 
*% Digital Split Image * 
     . !    
Lens Modulation Optimizer * 
 $    
 %    
Fujifilm XF  *   
    * 
%    .
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WORKSHOP

2 -5 Μαΐου 2014, Αθήνα

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΙΤΑΡΑΚΗΣ & ΧΡΥΣΑ ΠΑΝΟΥΣΙΑΔΟΥ

Video & Sound for
DSLR Photographers
To Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, διοργανώνει 4ήμερο workshop με τον
Λευτέρη Πιταράκη (φωτοειδησεογράφο του Associated Press) και τη
Χρύσα Πανουσιάδου (φωτογράφο, σκηνοθέτη ντοκιμαντέρ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΕΓΓΡΑΦΕΣ

www.hcp.gr · 210 9211 750
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@  
 @ CSC

Sony A7R
3      
%  full frame
%,   chip 
Sony =xmor CMOS 24x36mm
 *

. 3

"     
      
"   . ! 
 
*  Auto HDR,
 Picture Effects, *%
focus peak    
 , full HD video  60/24fps
      
  ISO 100  25600. @
 $%  
36Megapixel  +7R    
    % 4fps   % %$.
=  , <    
 A7R %  % 
  full frame 
Sony FE mount.  
  %   
< E-mount 
 crop mode  +-mount 
 .

@   REMIUM
 

Nikon Df
H Nikon Df   % full
frame  design      
%    *  

 
  
 %   . _
    
     
*    % full frame
16,2megapixel, 
" %
Expeed,    
3d Color Matrix Metering II  
 autofocus 39  .
3 %    burst mode
5,5fps, autobracketing   
      204.800
`SO. A" <     % 
Nikon *     
    Nikkor
autofocus      
  Ai  non-Ai. !  
*      
live view    3,2in.
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@    @
FJ/ @ 

Panasonic LUMIX
DMC-GH4
3 Panasonic GH4  
Micro 4/3 CSC % 
% 16MP Live MOS, 
     
 *%"  video 
4. @ <   
 
" % Venus
Engine (   
CPU)   

" 

 $ 
 %  .
=  GH4     " 
   %
*   ,  
      grip
LUMIX DMW-YAGH,  
    12  
     
   40  
  RAW  100 
JPG. To OLED viewfinder  
 2.359 . RGB dots,
     1.036 RGB
dots    
.

@   COMPACT 
  

Canon PowerShot
G1 X Mark II
^     
Powershot G,    G1x
MkII    % 
13,1Megapixel    
 ,  zoom  
24-120mm   "   .
=   JPEG   <  RAW format
14bit   autofocus 31  
 <     *  .
; 
"   
     1.04 . pixel. 3
        
      
  dual control  .
@   full HD video,
WiFi  NFC.    
      
 " Focus Peak.
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0-7704-13-

N 978-96
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€ 12
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: 210 8541400, info@photo.gr, http://www.photo.gr/books
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@   SUPERZOOM COMPACT

Panasonic LUMIX DMC-TZ60 / ZS40
H Panasonic TZ-60     superzoom ( *
 220 .)      ,  66x111x37mm
   zoom 30x Leica   24-720mm 
  35mm). 3 %   % 18 MP CMOS 
 3  LCD, <     
$ 100%. B   %$  RAW, video 3D,
focus peaking       
HYBRID O.I.S.+ (Hybrid Optical Image Stabilizer Plus),  
 <           
     *  ,    
   % %     zoom. @ 
  flash, WiFi, GPS  NFC.

@   

  

ikon 1 AW1
3 AW1    CSC    *  
 * 15m, %      2m   
  . =     %   "
 % (trekking, "  %  ,  " ) 
 GPS,  % "   $ ,  "
<    wifi   %   
Nikon Wu-1a.       
  *. ; % CX format 14.2Megapixel
<  
" % Expeed 3A  <    
     video       
     ISO 6400. _   Nikon 1 
*          *
 11-27,5mm  10mm f/2,8.

@   [@  COMPACT

Samsung WB50F
H Samsung WB50F ( 101x68x27mm)  
% CCD 16 MP   %$   
video,  12x   zoom (  24-288mm).
3  %     OIS "  <   
     
     
%  . ;   Smart
   ,    %  
          “soft
flash”         close-ups.
_       Samsung,  %
<        ,
 *     “Tag and Go”
 smartphones  tablets,      
   %    .

! %    40 **      <%   http://www.tipa.com/english/XXIV_tipa_awards_2014.php
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Δείτε το
ανανεωμένο site
του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!

æÛÙ
!
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Leica T
!   rangefinder %    ;
Στη φωτογραφική ιστορία
λίγοι μύθοι έχουν αντέξει

Ό

τόσο πολύ όσο το όνομα και
τα προϊόντα Leica. Από τα

φαίνεται και είναι παράδοξος και εμφανώς low tech. Μπορεί οι φακοί Leica M να είναι καταπληκτικοί και
με πλαστικότητα που εντυπωσιάζει, όμως η έλλειψη autofocus και οι σπαρτιάτικες προδιαγραφές των

προπολεμικά μοντέλα με τους
βιδωτούς φακούς Μ39 ως τις

σωμάτων, έχουν οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης. Εν όψει όλων αυτών ιδού η Leica T. Πρόκειται για ένα
mirrorless σύστημα που σχεδιάστηκε από το μηδέν, από μια κόλλα λευκό χαρτί χωρίς συγγένειες με τις

τηλεμετρικές Μ-series που
κατάφεραν να εξελιχθούν
και να μετασχηματιστούν ως
την ψηφιακή εποχή με τον
αδυσώπητο ανταγωνισμό. H
Leica ήταν πάντα premium,
και το concept πούλησε
καλά για πολλές δεκαετίες
βρίσκοντας απήχηση στους
fan της φίρμας, εύπορους
μεσοαστούς που αγόραζαν
κάτι ανάμεσα σε επενδυτικό
προϊόν και αντικείμενο
φωτογραφικής επιθυμίας.

υπάρχουσες Leica, παρά μόνο κληρονομώντας την τεχνογνωσία του εργοστασίου στο Solms. Κυρίως
στους φακούς.
Η Leica T Typ 701 έχει σχεδιαστεί από την Audi, με μονομπλόκ σασί αλουμινίου (με την ίδια τεχνική
όπως το σασί των Apple Macbook Unibody). Έχει πολύ καθαρές και λιτές γραμμές με μικρές διαστάσεις

Το ηλεκτρονικό σκόπευτρο
Typ 020 περιλαμβάνει και
μονάδα GPS!
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μως στις μέρες μας, η αγορά έχει αλλάξει χαρακτήρα. Παρότι η Leica κατάφερε να έχει στη γκάμα
της δύο full frame Μ και Μ-E, ο συνδυασμός χειροκίνητης εστίασης και ψηφιακής καταγραφής

134x69x33mm και λογικό βάρος (385γρ. με μπαταρία). Μια έξυπνη πινελιά είναι ότι τα άγγιστρα για τον
ιμάντα μπορούν να κρυφτούν μέσα στο σώμα δημιουργώντας στρωτή επιφάνεια.
Από πλευράς φορμά η Typ 701 επιλέγει το APS-C ώστε να ευνοείται το μικρό μέγεθος του σώματος.
Στο προκείμενο η ανάλυση είναι 16,3Megapixel (4928x3264pixel) προσεκτικά διαλεγμένη για να μην
φέρνει στα όρια της απόδοσης των αισθητήρα, μάλλον με κριτήριο την καλή συμπεριφορά ως προς
την ευαισθησία. To πραγματικό νέο είναι η ,μπαγιονέτ μοντούρα Leica T-Mount για πρώτη φορά με
ηλεκτρικές επαφές. Για να καταλάβει κανείς το μικρό μέγεθος της μηχανής αρκεί να δει τη διάμετρο της
μοντούρας σε συνάρτηση με το ύψος του σώματος. Προφανώς η καινούργια μοντούρα συνεπάγεται
και νέο σύστημα φακών που πρέπει να δημιουργηθεί εξ αρχής. Αρχικά υπάρχει μόνον ο φακός του κιτ
ο Vario Elmar 18-56mm f/3,5-5,6 συνοδευόμενος από ένα ευρυγώνιο 23mm f/2 (ισχύει συντελεστής
1,5x για να βρεθεί η ισοδύναμη εστιακή απόσταση). Παρόλα αυτά η Leica ανήγγειλε τον οδικό χάρτη
παραγωγής νέων φακών. Θα ακολουθήσουν λοιπόν: Super Vario Elmar T 11-23mm f/3,5-4,5 κα
ο telezoom Vario-Elmar T 55-135mm f/3,5-45, που θα κυκλοφορήσουν τον προσεχή Σεπτέμβριο,
πιθανότητα για λανσάρισμα κατά την διάρκεια της Photokina. Eπίσης έγινε γνωστό ότι θα υπάρξει και
αντάπτορας Leica M που μάλιστα θα υποστηρίζει λειτουργία σε Aperture Priority και manual.
Aπό πλευράς ταχύτητας η Leica Typ 701 έχει καλή συμπεριφορά με 5 καρέ το δευτ που ισχύει για 12
διαδοχικά καρέ. Η δε κλίμακα ευαισθησίας εκτείνεται στο εύρος ISO 100 ως 12500. Το υποσύστημα
Autofocus βασίζεται σε contrast detection παρά σε υβριδικό σύστημα phase+contrast που είναι της
μόδας, ίσως για λόγους εξοικονόμησης κόστους αλλά τουλάχιστον προσφέρει αρκετές επιλογές απλού
ή πολλαπλών σημείων, spot, face detect κλπ.
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Καινοτομία αποτελεί και η επαφική οθόνη,
μια κατάκτηση που λείπει ακόμη και από
αρκετές mirrorless του ανταγωνισμού.
Εδώ συναντάμε μια πολύ καλή υλοποίηση
μεγέθους 3,7in. με ανάλυση 1.229Κ
pixel ή αν θέλετε 854x480. κάπου εδώ
ο φωτογράφος αναζητά το EVF. Ε,
λοιπόν δεν υπάρχει ενσωματωμένο στη
μηχανή. Προαιρετικά όμως θα μπορέσει
να αναζητήσει το προαιρετικό Leica
Visoflex Typ 020, ενώ δεν είναι συμβατά
προηγούμενα EVF της εταιρίας που έχουν
αναπτυχθεί κυρίως για τα μοντέλα Χ-Vario,
M και Χ2, συγκεκριμένα τo Τyp240.
Aπό πλευράς φλας υπάρχει ένα
αναδιπλούμενο φλασάκι με το
στρογγυλεμένο σχήμα που παραπέμπει
στο γενικότερο styling της μηχανής με
εμβέλεια 4,5m max. ενώ εναλλακτικά όσοι
χρειάζονται περισσότερη ισχύ μπορούν
να αγοράσουν την εξωτερική μονάδα
φλας Leica SF26 (εννοείται βεβαίως ότι δεν
μπορούν να συνυπάρξουν στην επαφή του

Για να προκύψει το μονομπλόκ σασί της Typ 701 χρειάζεται ένα μπλοκ αλουμινίου αεροπορικών
προδιαγραφών βάρους 1,2κιλών, το οποίο μετά την κατεργασία …αδυνατίζει στα 94γρ. Η
παραγωγή της Leica T γίνεται στο εργoστάσιο του Wetzlar.

hot shoe ταυτόχρονα και το φλας και το
EVF).
Ακολουθώντας τη γενικότερη τάση, οι
σχεδιαστές συμπεριέλαβαν δυνατότητα WiFi
για δεύτερη φορά σε μηχανή της εταιρίας
μετά τη Leica C (2013) που ουσιαστικά είναι
Panasonic LF1. Oπότε μιλάμε για την πρώτη
στην πραγματικότητα «αυθεντική» Leica
με τέτοια δυνατότητα. Υποστηρίζει 802.11
b/g/n με κρυπτογράφηση WPA/WPA2.
Μέσω του wifi δε μεταφέρονται μόνον
αρχεία αλλά και δίδεται ευχέρεια χειρισμού
από απόσταση με μεταφορά του ελέγχου
σε συσκευες που τρέχουν iOS (όχι όμως
Android).
H αυτονομία από τη μπαταρία ΒP-DC13
είναι τυπική για τα δεδομένα της κατηγορίας
γύρω στις 400 λήψεις σύμφωνα με τις
προδιαγραφές CIPA.

Oι δύο πρώτοι φακοί του συστήματος Leica T: 23mm f/2 και 18-56mm f/3,5-5,6

Με μια ματιά
Αισθητήρας ΑPS-C 16,3megapixel
Nέα μπαγιονέτ μοντούρα Leica T με
ηλεκτρονικές επαφές
Επαφική οθόνη 3,7in. 1.229K pixel με
αναλογία πλευρών 16:9
Μενού βασισμένο σε εικονίδια
Ριπή (burst mode) 5fps
Eυαισθησία ISO 100-12500
Χρονισμός κλείστρου 1/4000-30sec.
Video full HD 30fps με στέρεο ήχο
Ενσωματωμένη μνήμη 16GB – κάρτες
μνήμης SDHC/XC
Η τεράστια επαφική οθόνη 3,7in. καταλαμβάνει σχεδόν ολόκληρη την πλάτη
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Super !

256 

, 20x22.5, ISBN 978-960-7704-12-2

To βιβλίo μαζί με τα έξοδα αντικαταβολής!

       
  : 210 8541400, www.photo.gr/books
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+   Samsung
Η Samsung Electronics εγκαινίασε το
Μουσείο Καινοτομίας ‘Samsung Innovation
Museum’ (S/I/M), που ως στόχο έχει την
εξερεύνηση του παρελθόντος, το παρόντος
και του μέλλοντος της βιομηχανίας
ηλεκτρονικών ειδών.

Σ

το Μουσείο Καινοτομίας της Samsung, που
βρίσκεται στην πόλη Suwon της Κορέας,
οι επισκέπτες μπορούν να δουν την πλούσια
ιστορία των ηλεκτρονικών ειδών, από τις
πρώτες ηλεκτρονικές ανακαλύψεις των Michael
Faraday, Thomas Edison και Graham Bell,
καθώς και να πάρουν μία γεύση από το μέλλον
με τις καινοτομίες που θα ακολουθήσουν.
Το πενταόροφο Μουσείο, έκτασης 10.950
τ.μ., χωρίζεται σε τρεις εκθεσιακούς χώρους
που παρουσιάζουν το παρελθόν, το παρόν
και το μέλλον της βιομηχανίας ηλεκτρονικών
ειδών. Στις Αίθουσες 1 και 2, οι επισκέπτες
μπορούν να μάθουν για περισσότερα από
150 ιστορικά αντικείμενα, ενώ στην Αίθουσα
3 παρουσιάζεται το παρόν και το μέλλον της
τεχνολογίας. Μερικές από τις εφευρέσεις που
παρουσιάζονται είναι η φιάλη του Leyden
του Pieter van Musschenbroek, ο ασύρματος
τηλέγραφος “Maggie” του Guglielmo
Marconi, ο αρχικός λαμπτήρας πυρακτώσεως
του Thomas Edison, το ηλεκτρικό πλυντήριο
Maytag νούμερο 45, το ψυγείο της GE Monitor
Top κ.α.



 237 •    28 



2014

 24

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Έκθεση φωτογραφίας του Πλάτωνα Ριβέλλη
«Τα καθολικά ξωκλήσια της Σύρου»
Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει ατομική έκθεση φωτογραφίας του
Πλάτωνα Ριβέλλη με τίτλο «Τα καθολικά ξωκλήσια της Σύρου». Τα εγκαίνια θα
πραγματοποιηθούν την Τρίτη 13 Μαΐου 2014, στις 20:30, στην Γκαλερί Κέννεντυ της
Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (Μασσαλίας 22, Κολωνάκι).

Η

έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 3 Ιουνίου 2014. Οι φωτογραφίες που
παρουσιάζονται τραβήχτηκαν τη διετία 2010-2012 στην ύπαιθρο της Σύρου.
Η αρχική ιδέα ως προς το θέμα ανήκει στην ιστορικό τέχνης Μαρίζα Δαλεζίου, η
οποία εντόπισε και επέλεξε τις εκκλησίες που φωτογραφήθηκαν. Οι Συριανοί, οι
οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία μέχρι το μέσον του 19ου αιώνα ανήκαν στο
καθολικό χριστιανικό δόγμα, έκτιζαν ξωκλήσια στην ύπαιθρο, τα οποία εξωτερικά ήταν
απαράλλακτα όμοια με εκείνα του ορθόδοξου δόγματος, αλλά στο εσωτερικό τους
αποδείκνυαν τη δογματική και αισθητική συγγένειά τους με τις εκκλησίες της Δύσης.
Ο Πλάτων Ριβέλλης φωτογράφισε τα λίγα ξωκλήσια που έχουν απομείνει και που
χρονολογούνται από το 17ο και τον 18ο αιώνα και επέλεξε να αποδώσει ασπρόμαυρο το
εξωτερικό και έγχρωμο το εσωτερικό τους για να τονίσει αυτή τη διαφορά.
Εγκαίνια: Τρίτη 13 Μαΐου 2014, 20:30 Διάρκεια: 13 Μαΐου – 3 Ιουνίου 2014
Διεύθυνση: Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, Κολωνάκι
Πληροφορίες: Διεύθυνση Πολιτιστικών (210 3680052), culture@hau.gr, www.hau.gr

ΕΚΦΑ
Το νέο ∆.Σ.
Την Μ. Δευτέρα 14 Απριλίου αναδείχτηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΦΑ. Πρόεδρος αναδείχτηκε ο Σπύρος
Διαμαντόπουλος, αντιπρόεδρος ο Ανδρέας Ανδρεόπουλος, γραμματέας ο Ζήσης Κυριακίδης, ταμίας ο Ευθύμης Μωυσιάδης και
μέλη οι Κώστας Παππάς, Γιώργος Κωνσταντινίδης, Αγγελική Ρούβαλη, Στάθης Σαχινίδης και Βασίλης Στάμος.
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Διάλεξη με θέμα “Η Καλλιτεχνική
Προσέγγιση του Φωτορεπορτάζ”
θα δώσει την Τετάρτη 30 Απριλίου
2014 και ώρα 8:30 μμ., στη σχολή
Εικαστικών και Φωτογραφικών
Σπουδών «Όραμα»
η γνωστή και πολυβραβευμένη
φωτογράφος Μάρω Κουρή.
Η διάλεξη γίνεται με αφορμή
το σεμινάριο-workshop που θα
πραγματοποιήσει η φωτογράφος
στις 9 & 12 Μαΐου, με θέμα
«Πόλεις μέσα στην πόλη».
Η φωτορεπόρτερ Μάρω Κουρή
μέσα από τις φωτογραφίες της
εξιστορεί γεγονότα και καταστάσεις
της κοινωνίας προσεγγίζοντας
τα θέματά της συναισθηματικά.
Εστιάζει στα τωρινά δρώμενα της
ανθρωπότητας ενώ παράλληλα
δίνει έμφαση στο παρελθόν και
στο μέλλον.

“=$ %)5,)” )+";$

Ημερομηνία:
Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

^ <        '%   
Γνωρίστε τη Σμύρνη και τη Μυτιλήνη με τον πιο δημιουργικό τρόπο: μαθαίνοντας
να γυρίζετε ντοκιμαντέρ ενταγμένοι σε πολυεθνικές ομάδες κινηματογραφιστών και

Ώρα: 20:30
Διεύθυνση:
Κομοτηνής 10, Αμπελόκηποι

με εξοπλισμό και καθοδήγηση καθηγητών Πανεπιστημίων.

Είσοδος:
Ελεύθερη

T

o Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
και το Department of Cinema and Digital Media, Izmir University of Economics της

Τουρκίας διοργανώνουν εντατικό, πρακτικό Θερινό Σχολείο με αντικείμενο τη δημιουργία
ντοκιμαντέρ στη Σμύρνη και στη Μυτιλήνη από τις 30 Ιουνίου ως τις 13 Ιουλίου 2014.
Το Θερινό Σχολείο έχει τη μορφή workshop και θα ξεκινήσει την πρώτη εβδομάδα στη
Σμύρνη για να συνεχιστεί τη δεύτερη εβδομάδα στη Μυτιλήνη. Οι συμμετέχοντες θα
δημιουργήσουν μικρές πολυεθνικές ομάδες - «συνεργεία γυρισμάτων» προκειμένου
να ερευνήσουν, συγγράψουν σενάρια, βιντεοσκοπήσουν και μοντάρουν τρέιλερ και
ταινίες ντοκιμαντέρ υπό την επίβλεψη έμπειρων καθηγητών από τα δυο Πανεπιστήμια.
Το Ελληνικό και το Τουρκικό Πανεπιστήμιο θα παρέχουν όλο το απαραίτητο εξοπλισμό
και στούντιο. Η επίσημη γλώσσα του Θερινού Σχολείου είναι τα αγγλικά και όλες οι
επικοινωνίες γίνονται στα αγγλικά (επιπέδου First Certificate). Οι υποψήφιοι πρέπει
να έχουν κάποια εμπειρία (επαγγελματική ή ερασιτεχνική) στην έρευνα ή στο γύρισμα
οπτικοακουστικών έργων (κάμερα, μοντάζ κλπ). Με δεδομένο όμως, ότι οι ασκήσεις
είναι ομαδικές, δεν απαιτείται ιδιαίτερα μεγάλη εμπειρία ή εκπαίδευση. Επαγγελματίες,
πτυχιούχοι οπτικοακουστικών τεχνών, ενθουσιώδεις ερασιτέχνες της κάμερας, υποψήφιοι
με εμπειρία ή εκπαίδευση στην κοινωνική έρευνα, καθώς και ενεργοί φοιτητές ή
απόφοιτοι των τμημάτων των Πανεπιστημίων που διοργανώνουν το Θερινό Σχολείο
είναι επίσης καλοδεχούμενοι. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν και θα ολοκληρώσουν
επιτυχημένα τις ασκήσεις και τα ντοκιμαντέρ, θα πάρουν Πανεπιστημιακή Βεβαίωση
από το ένα από τα δύο Πανεπιστήμια (όποιο επιλέξουν) που ισοδυναμεί με τέσσερις
Eυρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Τα καλύτερα από τα ντοκιμαντέρ που θα
γυριστούν, θα προβληθούν στο 2ο Aegeandocs Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ που
διεξάγεται στη Λέσβο και σε άλλα νησιά του Αιγαίου από τις 20 ως τις 28/9/2014.
Πληροφορίες για διαμονή, δίδακτρα, αιτήσεις https://audiovisual2014.pns.aegean.gr/
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΩΣ 30 ΜΑΙΟΥ 2014

Φωτ.: Μάρω Κουρή
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Sony
! " 

 " 

Η Sony μετακομίζει σε νέα γραφείο. Η
εταιρεία μεταφέρεται σε σημαντικά καλύτερα
εξοπλισμένους γραφειακούς χώρους, με
σκοπό την αποτελεσματικότερη κάλυψη των
επιχειρησιακών της αναγκών.
Τα πλήρη στοιχεία της νέας διεύθυνσης είναι:
Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20
151 25 Παράδεισος Αμαρουσίου
Αθήνα
Τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας της εταιρείας
παραμένουν ως έχουν:
Τηλ. Κέντρο: 210 67 82 000
Fax: 210 67 82 001

 ..
Sony FDR-AX100
  
  Handycam 4K   FDR-AX100 (http://bit.ly/1dTDspr)
 ..  
 
  
 Youtube
(https://www.youtube.com/user/stamosSA)  video        
   
 4 (          
Youtube)           .
https://www.youtube.com/watch?v=q9hnUE7-HAs

 ! "#$!%&'%
“#$"  % ”



Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας,
στο πλαίσιο του διευρυμένου
εκπαιδευτικού του προγράμματος,
συνεχίζει τον κύκλο σεμιναρίων
σύγχρονης θεωρίας και πρακτικής
της φωτογραφίας. Κύριος

τοπιογραφίας. Η θεματική θα αναπτυχθεί μέσα από μία σειρά 4 τετράωρων
θεματικών εισηγήσεων, με παρουσίαση και ανάλυση φωτογραφιών και διανομή
σημειώσεων που θα περιλαμβάνουν βιβλιογραφία και περαιτέρω αναφορές.
Θεματικές Ενότητες
1. Η επινόηση του Τοπίου: Από την κλασσική τοπιογραφία στο μεταμοντέρνο (4 ώρες)
Εισηγήτρια: Πηνελόπη Πετσίνη, Δρ Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, καθηγήτρια

στόχος του προγράμματος
είναι η παρουσίαση βασικών
εννοιών και η εξοικείωση με
τις νεότερες και σύγχρονες
πρακτικές της φωτογραφικής
τέχνης συμβάλλοντας κατ’ αυτόν
τον τρόπο στην ανάπτυξη ενός
εποικοδομητικού πεδίου κριτικής
και αισθητικής αναζήτησης.
O τρίτος κύκλος του προγράμματος
(Μάιος 2014) με θέμα “Φωτογραφία
και Τοπίο” σχεδιάζεται και διεξάγεται
από ακαδημαϊκούς συνεργάτες
και ερευνητές των οποίων το
ερευνητικό ή φωτογραφικό έργο
συνδέεται άμεσα με τα ζητήματα της

Θεωρίας Φωτογραφίας, φωτογράφος.
2. Μύθος και Τοπίο: Απεικονίσεις, Ερμηνείες, Συμβολισμοί (4 ώρες)
Εισηγητής: Γιάννης Σταθάτος, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Φωτογραφικών Συναντήσεων
Κυθήρων, φωτογράφος, ερευνητής,
3. Τοπίο – Πολιτισμός - Ιδεολογία (4 ώρες)
Εισηγητής: Νίκος Παναγιωτόπουλος, Δρ Τεχνών και Ανθρωπιστικών Επιστημών,
καθηγητής Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας, φωτογράφος.
4. Μητροπολιτικές αναπαράστασεις: Χάος και απόλυτος ρεαλισμός (4 ώρες)
Εισηγητής: Θανάσης Μουτσόπουλος, Δρ Ιστορίας της Τέχνης, καθηγητής Ιστορίας της
Τέχνης.
Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα χορηγηθεί στους συμμετέχοντες βεβαίωση
παρακολούθησης. Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 28/5, 31/5, 2/6, 4/6 • Ώρες διεξαγωγής: 17:00-21:00
• Σύνολο ωρών: 16 • Περισσότερες πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: http://hcp.gr
E: contact@hcp.gr Τ: 210 9211 750
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  Intersys 

 Olympus

Η Intersys, επίσημη αντιπρόσωπος της Olympus στην Ελλάδα, ανακοινώνει
τον Διαγωνισμό Ανοιξιάτικης Φωτογραφίας, που διενεργείται μέσω της
σελίδας Olympus Cameras Fans Greece, στο Facebook.
Οι συμμετέχοντες καλούνται να ανεβάσουν μία φωτογραφία τους με
θέμα την Άνοιξη, στο application που θα βρουν στην σελίδα της Olympus
στην Facebook, μέχρι την Κυριακή 27 Απριλίου 2014. Ο διαγωνισμός θα
διεξαχθεί με δύο γύρους ψηφοφορίας που ολοκληρώνονται την Δευτέρα
5 Μαΐου 2014, οπότε και θα αναδειχθούν οι 15 νικητές, που θα κερδίσουν
από μία δωροεπιταγή αξίας €40, για να την εξαργυρώσουν σε αγορές από
τα πολυκαταστήματα Attica.

#$%&! "
 %     !

https://www.facebook.com/OlympCamGR
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  !       «The
Aegean Rose Wedding 2014»  !
   $ !  . " # F 
2         2!  
  . Zou Xiaoli.

$'!
Πωλείται αυτόματο μηχάνημα κατασκευής
Photobook της εταιρίας PhotoMe.
Τύπος PHOTOBOOK PRO. Σε τιμή ευκαιρίας.
Πληροφορίες : κ. Γιάννης Τηλ. 6932 038 035.
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" ..
Tutorials 

  

 DNP

  ..   
     YouTube
  video tutorials 
(https://www.youtube.com/user/stamosSA) 
   
   !  DNP DS40, DS80 & DS-RX1.
" video #      
   # !  
  #  Windows 7.    tutorials   DNP # $
   !  !   video     $ 
     Windows
 MAC OS.
https://www.facebook.com/stamosSA/posts/315793348545443?stream_ref=10
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