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Τ. ΤζΙΜΑΣ

www.photo.gr

Εδώ είναι Βαλκάνια...
Πριν διαβάσετε το σημείωμα αυτό, κάντε κλικ εδώ, 

στο www.photovision.gr Θα δείτε την έκθεση από την 

αρχή ως το τέλος. Μπορείτε ακόμη με το ποντίκι να 

στρέψετε το βλέμμα όπου θέλετε: μπρος, πίσω, πάνω, 

κάτω, δίπλα και ακόμη να ζουμάρετε στο πρόσωπο, 

στο προϊόν, στο αντικείμενο που επιθυμείτε. 

Γιατί σας τα λέω όλα αυτά; Bλέπετε, η γνωστή μας 

Google, ανέθεσε στην ελληνική εταιρεία ΚΑΠΟΥ Α.Ε. 

να φωτογραφίσει με τον ίδιο τρόπο, σπιθαμή προς 

σπιθαμή την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και τα Τρίκαλα 

σε πρώτη φάση και στη συνέχεια και άλλες πόλεις.

Υπ’ όψιν ότι αυτή η υπηρεσία προσφέρεται ήδη στις 

ΗΠΑ και σε πολλά άλλα μέρη της Υφηλίου. 

Όμως όπως λέει και το τραγούδι, εδώ είναι 

Βαλκάνια, δεν είναι παίξε - γέλασε.

Μόλις λοιπόν η Google υπέβαλε την σχετική 

γνωστοποίηση στην (Ελληνική) Αρχή Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων, οι ιθύνοντες τα 

απαγόρευσαν όλα. Η Google σημείωνε στο υπόμνημά 

της ότι όλα τα απεικονιζόμενα πρόσωπα αλλά και 

οι πινακίδες των αυτοκινήτων θα «θόλωναν» ώστε 

να μην μπορεί κανείς να τα διακρίνει. Επιπλέον κάθε 

πολίτης θα διατηρούσε στο ακέραιο το δικαίωμα της 

αντίρρησης. Δηλαδή  θα μπορούσε να ζητήσει να 

«θολώσει» - ούτως ώστε να μην γίνεται αντιληπτό - 

κάθε απεικονιζόμενο στις φωτογραφίες περιουσιακό 

του στοιχείο. Η Αρχή δεν έκρινε επαρκείς τις εξηγήσεις 

και ζήτησε από την Google και από την ΚΑΠΟΥ Α.Ε., 

να προσκομίσουν καμιά … εκατοστή έγγραφα και 

διαβεβαιώσεις για να τους επιτραπεί η υλοποίηση του 

προγράμματός τους. 

Καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά τι μπορεί να σημάνει 

αυτή η ρεαλιστική φωτογραφική ματιά στις πόλεις μας: 

Αποκάλυψη πολεοδομικών παραβάσεων πρώτου 

μεγέθους, αυθαίρετες καταλήψεις πεζοδρομίων από 

καφετέριες και εστιατόρια, επεκτάσεις δρόμων και 

πεζοδρομίων σε απίθανα σημεία κλπ κλπ.

Αντί λοιπόν κάποιοι να ομολογήσουν ευθαρσώς ότι 

η διαφάνεια δεν μας συμφέρει ούτε λεπτό, μιλούν 

για προσβολή των προσωπικών ελευθεριών, για το 

… μάτι του «Μεγάλου Αδελφού» και άλλες τέτοιες 

μεγαλόσχημες και ανύπαρκτες - κατ’ εμέ - φοβίες.

Θυμίζω: δεν μιλάμε για ζωντανές βιντεοσκοπήσεις 

αλλά για φωτογραφίες που βγήκαν μια κάποια στιγμή 

στο παρελθόν, σε ανύποπτο χρόνο. Ερωτώ λοιπόν: 

Θέλουμε ναι η όχι την νομιμότητα;

Αντιθέσεις 
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Ο ανταγωνισμός χτυπάει κόκκινο
Στη παραγωγή ψηφιακών άλμπουμ και photobooks

Όταν ένα νέο προϊόν εμφανίζεται στην αγορά και καταφέρνει να επιβληθεί 

με γοργούς ρυθμούς, είναι σίγουρο ότι θα προκαλέσει ανατροπές, εντάσεις, 

πιέσεις και φυσικά σκληρό ανταγωνισμό μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. 

Μία τέτοια έντονα ανταγωνιστική κατάσταση βιώνει διεθνώς και στη χώρα 

μας η φωτογραφική αγορά. Πέτρα του σκανδάλου η συνεχώς μειωμένη τιμή 

παραγωγής των ψηφιακών άλμπουμ που κατά τον κ. Μ.Χριστουλάκη  

(CMC/ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ) άγγιξε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα (φέρνει ως 

παράδειγμα την προσφορά 4 άλμπουμ -ενός μεγάλου & τριών μικρών - 

στην τιμή των 200ευρώ).

«…Η τιμή αυτή βοηθάει τον έντονα δοκιμαζόμενο φωτογράφο» αντιτείνει 

ο κ. Στ. Ζάρας από την iconNet και υποστηρίζει ότι «...παρά την χαμηλή τιμή 

χονδρικής προσφέρει ένα αξιοπρεπές κέρδος στο εργοστάσιο παραγωγής» 

Και η διαμάχη καλά κρατεί. Περισσότερα στις σελίδες που ακολουθούν.

www.photovision.gr
http://exponet.gr/2009/photovision2009/
www.photo.gr


ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 25 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 1  ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 2

Δώστε ζωή στις φωτογραφίες σας.
Γράψτε την ιστορία σας.

Ιστορίες με πάθος.
Η φωτογραφική μηχανή EOS 5D Mark II αποτελεί 
το ιδανικό εργαλείο για επαγγελματίες φωτογρά-
φους με πάθος για τη δουλειά τους. Ενσωματώνει 
αισθητήρα πλήρους καρέ με ανάλυση 21.1 
megapixel, δυνατότητα λήψης βίντεο σε Full HD 
και ταχύτητες ISO έως 25.600, παρέχοντας 
εξαιρετικές δυνατότητες για δημιουργική έκφραση.

Επισκεφτείτε την τοποθεσία www.canon.co.uk/
takestories για να μάθετε πώς μπορείτε να 
συνδυάσετε στατικές εικόνες με βίντεο υψηλής 
ευκρίνειας για να προσθέσετε πάθος και στη δική 
σας ιστορία.

w w w. intersys .gr

http://www.intersys.gr
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Αντιθέσεις 

Σταύρος ζάρας / IconNet  
Λάβαμε από τον κο Σ. Ζάρα την παρακάτω επιστολή σε απάντηση 

παλαιότερου δημοσιεύματος που θεώρησε ότι τον θίγει, και την 

φιλοξενούμε αυτούσια.	 	

	 	 	 	 	 	 Αθήνα,	26	Μαΐου	2009		

Αγαπητοί	φίλοι	και	συνάδελφοι,

Στο	τεύχος	Νο	17	σελίδα	3,	του	περιοδικού	Photobusiness	Weekly	που	κυκλοφόρησε	

στις	30	Mαρτίου	δημοσιεύθηκαν	υπό	μορφή	“αφιερώματος”	απόψεις	διαφόρων	εκθετών	

του	κλάδου	αναφορικά	με	την	συμμετοχή	τους	στην	έκθεση	PHOTOVISION.	Μεταξύ	των	

σχολίων	που	δημοσιεύθηκαν,	συμπεριλήφθησαν	και	οι	απόψεις	του	συναδέλφου	κ.	

Μίλτου	Χριστουλάκη	ο	οποίος	εκπροσωπεί	την	εταιρεία	CMC-Cο.	που	διατηρεί	εργαστήριο	

κατασκευής	ψηφιακών	Album.	

Ο	συνάδελφος	αυτός,	εν	δυνάμει	ανταγωνιστής	της	επιχείρησής	μας, μέσω αυτής της 

επιστολής επιδίδεται σε μια άνευ προηγουμένου πολεμική κατά της εταιρείας μας,	την	

οποία	‘’φωτογραφίζει’’	σε	όλο	το	κείμενο.	

Θέλουμε	να	ευχαριστήσουμε	το	περιοδικό	σας	για	το	χώρο	που	μας	δίνει	να	απαντήσουμε,	

αφού	θεωρούμε	υποχρέωσή	μας	να	αποκαταστήσουμε	την	αλήθεια	δίνοντας	τις	δικές	μας	

απαντήσεις	στα	δυσφημιστικά	σχόλια	που	έγιναν	εναντίον	μας	και	συγκεκριμένα:	

Ο συντάκτης του κειμένου ισχυρίζεται 

ότι μοιράζαμε δήθεν ‘’ανεξέλεγκτα 

φυλλάδια με ψηφιακά album σε πελάτες 

λιανικής’’. (Σ.Σ.: στην Photovision)

Πρόκειται	καθαρά	για	‘’θέση	άμυνας’’	

του	συντάκτη	και	παραπληροφόρηση	της	

φωτογραφικής	αγοράς.

Όσοι	φωτογράφοι	πέρασαν	από	το	

περίπτερό	μας,	θα	θυμούνται	ότι	υπήρχαν	

στην	είσοδο	του	περιπτέρου	2	κοπέλες	

που	ρωτούσαν:	‘’είστε	επαγγελματίας;’’

Αν	η	απάντηση	ήταν	καταφατική	και	

σε	συνδυασμό	με	την	κάρτα	εισόδου	

επαγγελματία	που	είχαν	οι	επισκέπτες	

στο	λαιμό,	τους	δίναμε	τα	φυλλάδια	και 

μόνον σε αυτούς.

Η	εταιρεία	μας	είναι	γνωστό	ότι	ασχολείται	

μόνον	με	την	χονδρική	-	και	για	το	λόγο	

αυτό	απευθύνεται	μόνο	σε	επαγγελματίες.	

Έτσι	και	στην	παρούσα	έκθεση	η	διανομή	

των	φυλλαδίων	μας	γινόταν	αποκλειστικά 

και μόνο στους διαθέτοντες την 

σχετική κάρτα	επαγγελματία	και	όχι	

στους	‘’πάντες’’	(όπως	ισχυρίζεται	ο	

ανταγωνιστής	μας	στη	συνέντευξή	του	για	

να	δημιουργήσει	‘’αρνητική	εικόνα’’	στους	

επαγγελματίες	για	την	iconΝet).

Ποτέ	στο	παρελθόν	η	iconΝet	δεν	

κινήθηκε	κατά	του	επαγγελματία	

φωτογράφου,	αλλά	προάσπιζε	πάντα	

τα	συμφέροντά	του	με	τις	τεχνολογικές	

λύσεις	και	τις	σύγχρονες	αντιλήψεις	της	για	

την	ψηφιακή	φωτογραφία.	Οι	εκθέσεις	δε,	

γίνονται	για	να	ενημερώνεται	ο	επισκέπτης.	

Δεν	θα	ρωτήσουμε	τους	ανταγωνιστές	

μας	αν	συμφωνούν	με	τις	μεθόδους	της	

ενημέρωσης	που	ακολουθούμε.

Δεν	είμαστε	σε	καμία	περίπτωση	

απολογούμενοι	γιατί	διαθέτουμε	το	

καλύτερο	προϊόν	στη	καλύτερη	τιμή.

Στο	κάτω-κάτω	η	Photovision	δεν	είναι	

έκθεση	γάμου	όπου	γίνεται	αθρόα	

προσέλευση	ζευγαριών!

Αν	κάποιος	θέλει	να	παντρευτεί	ή	να	

βαπτίσει	το	παιδί	του,	θα	επισκεφθεί	άλλη	

έκθεση	και	όχι	τη	Photovision.

Εμείς	κάναμε	το	καθήκον	μας	

ενημερώνοντας	πολύ	προσεκτικά	τους	

επαγγελματίες	και	μόνον	αυτούς.

Ο συντάκτης του κειμένου αναρωτήθηκε: 

“Τι θα απολογηθεί το φωτογραφικό 

κατάστημα στον πελάτη λιανικής (ο 

οποίος γνωρίζει πλέον τα κοστολόγια) και 

πως θα ζητηθούν 1200 έως 2000 ευρώ για 

ένα γάμο, όταν ένα μεγάλο και τρία μικρά 

κοστίζουν μόνο 200 ευρώ;”

http://www.photobusiness.gr/PhotoBusinessWeekly/Photobusiness_weekly_17.pdf
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http://rainbow.gr/asd
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Αντιθέσεις 

Νομίζω	ότι	αυτή	η	τοποθέτηση	είναι	απολύτως	αφελής,	υποτιμά	την	νοημοσύνη	του	

επαγγελματία	και	τη	δική	μας	φυσικά.	Ακόμη	και	αν		‘’υποθετικά’’	(κατά	την	άποψη	του	

συντάκτη	του	κειμένου)	ισχύει	κάτι	τέτοιο	(που	δεν	ισχύει	φυσικά	αφού	είπαμε	ότι	η	

διανομή	των	φυλλαδίων	μας	γινόταν	πολύ	προσεκτικά),	κανείς	επαγγελματίας	δεν	θα	

νιώσει	την	ανάγκη	να	απολογηθεί	στον	πελάτη	του	γιατί	τα	τέσσερα	album	κάνουν	π.χ.	

500	ή	600	ή	700	ευρώ	ή	1000	και	όχι	200,	όσο	τα	αγοράζει,	αφού	το	τελικό	προϊόν	που	

κοστολογεί	ο	φωτογράφος		στον	πελάτη	της	λιανικής,	συμπεριλαμβάνει:

- Την φωτογράφιση, το πιο σημαντικό δηλαδή υλικό.

- Την επεξεργασία των λήψεων με χρωματικές διορθώσεις και καδραρίσματα, τη 

διάθεση δηλαδή του φωτογράφου να ασχοληθεί τεχνικά και καλλιτεχνικά με τις 

εικόνες του.

- Το δημιουργικό (στήσιμο μακέτας) του album που από στήσιμο σε στήσιμο διαφέρει 

παρασάγγες.

- Το βιβλίο αυτό καθ’ εαυτό, την εκτύπωση δηλαδή και τη βιβλιοδεσία. 

Κάθε	φωτογραφικό	κατάστημα	έχει	τη	πολιτική	του	στο	πως	κοστολογεί	την	υπηρεσία	

του,	στο	πόσο	χρόνο	αφιερώνει	για	να	την	προετοιμάσει	και	αυτό	στην	ουσία	

διαμορφώνει	κάθε	φορά	ένα	διαφορετικό	προϊοντικό	αποτέλεσμα	(κάθε	album	είναι	

διαφορετικό	από	τα	υπόλοιπα)	αφού	έχει	μέσα	του	την	υπηρεσία	και	την	καλλιτεχνική	

άποψη	του	επαγγελματία	που	το	έφτιαξε,	στοιχεία	τα	οποία	ασφαλώς	συμμετέχουν	κατά	

το	μεγαλύτερο	ποσοστό	στην	διαμόρφωση	της	τελικής	τιμής	που	χρεώνεται	ο	πελάτης	της	

λιανικής,	την	οποία	ορίζει	το	κατάστημα.	

Είναι	ακραία	υποτιμητικό	για	τον	επαγγελματία	φωτογράφο	να	θεωρούμε	ότι	το	σημαντικό	

στην	υπηρεσία	γάμος-βάπτιση,	είναι	το	album	αυτό	καθ	εαυτό	(η	κατασκευή	του	δηλαδή),	

όπως	προσπαθεί	να	υποστηρίξει	ο	συντάκτης	του	άρθρου.

Δεν	κάνουμε	δα	και	κάτι	τόσο	μαγικό,	εμείς	οι	κατασκευαστές!

Το	πιο	σημαντικό	στο	ψηφιακό	album	είναι	το	περιεχόμενο	(λήψη-δημιουργικό)	δηλ.	η	

υπηρεσία	προστιθέμενης	αξίας	του	“καλλιτέχνη”	και	όχι	το	υλικό	προϊόν	που	παίρνει	στα	

χέρια	του	ο	πελάτης.	Οπότε	η	τελική	τιμή	του	ψηφιακού	album	δεν	καθορίζεται	από	το	

πόσο	κοστίζει	η	κατασκευή	του,	αλλά	από	την	ποιότητα	της	υπηρεσίας	που	προσφέρει	

ο	κάθε	επαγγελματίας	και	από	το	πόσο	ο	ίδιος	την	κοστολογεί	(Π.χ.	τα	παπούτσια	που	

φοράμε	κοστίζουν	όσο	το	δέρμα	ή	μήπως	ενσωματώνουν	την	προστιθέμενη	αξία	του	

κατασκευαστή;	Τα	ψάρια	που	τρώμε	σε	μία	ταβέρνα	τα	πληρώνουμε	όσο	τα	αγοράζει	

ο	ταβερνιάρης	από	το	ψαράδικο;).	Εκτός	από	αυτό,	τα	200	ευρώ	είναι	η	χονδρική	τιμή	

εκτύπωσης	για	έναν	επαγγελματία	που	δίνει	από	10	έως	100	ψηφιακά	album	το	χρόνο	

στην	εταιρία	μας.	Πως	μπορεί	να	έχει	αξίωση	ο	ερασιτέχνης	που	‘’υποθετικά’’	έμαθε	την	

τιμή	στην	έκθεση,	να	αγοράσει	ένα	album	με	200	ευρώ;	

Ας	βγάλει	λοιπόν	ο	κάθε	νοήμων	άνθρωπος	τα	συμπεράσματά	του	για	το	αν	εμείς	

δημιουργήσαμε	θέμα	στην	αγορά.	Το	θέμα	το	δημιουργούν	άλλοι,	οι	οποίοι	ισχυρίζονται	

και	φαντάζονται	“απολογίες’’	για	να	αποκτήσουν	αυτοί	συμμάχους	(πελάτες)	και	εμείς	

εχθρούς,	με	αθέμιτα	όμως	μέσα,	με	παραφιλολογία	και	παραπληροφόρηση.

Ο συντάκτης του κειμένου ισχυρίζεται: “Πως θα συντηρηθούν τα καταστήματα λιανικής 

όταν οι ερασιτέχνες φωτογράφοι χωρίς κατάστημα θα φτάσουν να πουλάνε το γάμο για 

400 ευρώ κλπ. κλπ.”

Είναι	αυτονόητο,	ότι	για	το	ζήτημα	της	δραστηριοποίησης	«ερασιτεχνών	φωτογράφων	

χωρίς	κατάστημα»	που	δρουν	ως	επαγγελματίες	δεν	ευθύνεται	η	εταιρεία	μας.	Ούτε	δίνει	

η	εταιρεία	μας	άδειες	φωτογράφησης	σε	τέτοιου	είδους	«επαγγελματίες».	Στο	παραπάνω	

πρόβλημα,	κατάλληλοι	να	απαντήσουν	είναι	όσοι	ως	εκλεγμένα	όργανα	προασπίζουν	τα	

συμφέροντα	του	χώρου.	

Ο συντάκτης του κειμένου υπονοεί ότι η εταιρεία μας δεν σέβεται τη δουλειά του 

επαγγελματία - καλλιτέχνη και αναφέρει ότι  “Δεν μπορεί λοιπόν με τη λογική 

της εξευτελιστικά φθηνής τιμής και της αντίστοιχης φυσικά χαμηλής ποιότητας να 

αποβλέπουμε ότι τα κέρδη θα έρθουν από το τζίρο κλπ. κλπ.”

Αν	η	iconNet	αγαπητοί	συνάδελφοι	δεν	σέβεται	τη	δουλειά	του	επαγγελματία	καλλιτέχνη	

που	μείωσε	τη	τιμή	χονδρικής	της	και	αύξησε	τη	παροχή	της	(4	ψηφιακά	album	με	200	

ευρώ)	όχι	μόνο	διατηρώντας	αλλά	αυξάνοντας	την	ποιότητα	των	υπηρεσιών,	αφού	

τα	album	μας	κατασκευάζονται	με	

σύγχρονους	πλέον	εξοπλισμούς,	με	

αποτέλεσμα	να	δίνουμε	ανάσες	στην	

ασθμαίνουσα	φωτογραφική	αγορά,	τότε	

ας	μας	υποδείξουν	τι	σημαίνει	σεβασμός	

προς	τον	επαγγελματία.	

Όσον	αφορά	την	“εξευτελιστικά φθηνή 

τιμή”	ο	χαρακτηρισμός	είναι	τουλάχιστον	

ατυχής.	Εμείς	εκτιμάμε	την	αξία	των	

200	ευρώ	που	εισπράττουμε	από	

τον	επαγγελματία	(σχεδόν	το	1/3	του	

βασικού	μισθού	στην	Ελλάδα	είναι	

εξευτελιστικά	φθηνή	τιμή;	βγάλτε	μόνοι	

τα	συμπεράσματά	σας)	και	με	τους	

σύγχρονους	εξοπλισμούς	που	διαθέτουμε	

σήμερα,	έχουμε	αρκετά	περιθώρια	

κέρδους	για	αυτό	και	κάναμε	την	

προσφορά,	που	μόνο	προς	τα	κάτω	θα	

πάει	στο	μέλλον.	

Δεν είναι προσφορά εξάλλου που 

ισχύει για λίγο καιρό αλλά αποτελεί τον 

επίσημο τιμοκατάλογο χονδρικής της 

εταιρίας μας και ισχύει στο εξής.

Για να υπερασπιστούμε δε τη θέση μας

υποσχόμαστε στους συνεργάτες μας 

ακόμα καλύτερες τιμές και περισσότερες 

παροχές στο μέλλον.

Όσον	αφορά	τα	ψευδή	και	συκοφαντικά	

σχόλια	για	“χαμηλή	ποιότητα”,	η	δουλειά	

μας	και	το	όνομά	μας	στην	αγορά	τα	

τελευταία	15	χρόνια	μιλούν	μόνα	τους.	

Όνομα	που	αποκτήσαμε	όχι	για	τις	τιμές,	

αλλά	για	την	ποιότητα	και	για	τη	ποικιλία	

των	παρεχομένων	υπηρεσιών	στον	

επαγγελματία	φωτογράφο,	μέρος	των	

οποίων	αποτελεί	το	ψηφιακό	album.	

Οι	επενδύσεις	ειδικότερα	στο	τομέα	

‘’ψηφιακό	album’’	έχουν	φτάσει	μέχρι	

σήμερα	τις	800.000	ευρώ	και	θα	αγγίξουν	

το	1.000.000	μέσα	στις	επόμενες	

εβδομάδες.	Οι	επενδύσεις	αυτές	είναι	που	

απέδωσαν	καρπούς	και	οδηγούν	στην	

κατακόρυφη	βελτίωση	της	ποιότητας	

και	συνάμα	στο	ολοένα	και	μειωμένο	

κόστος	παραγωγής	και	χρόνο	παράδοσης.	

Διότι	ο	δικός	μας	στόχος,	τον	οποίο	

επιτυγχάνουμε,	όπως	δείχνει	η	δουλειά	

και	η	επιτυχία	μας	είναι	το	καλύτερο	

προϊόν	στην	καλύτερη	τιμή,	στην	

καλύτερη	ποιότητα	και	στον	καλύτερο	

χρόνο	παράδοσης. 

Αν	κάποιος	ανταγωνιστής	μας	στο	μέλλον	

θέλει	να	σταθεί	στο	ύψος	μας	θα	πρέπει	

να	κάνει	και	τις	ανάλογες	επενδύσεις	σε	

εξοπλισμούς	και	όχι	σε	κατασυκοφάντηση	

συναδέλφων.	

Το	που	αποβλέπει	η	κάθε	εταιρία	για	
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Αντιθέσεις 

να	έχει	τα	επιθυμητά	κέρδη	είναι	καθαρά	θέμα	δικό	της,	εάν	φυσικά	κινείται	μέσα	στο	

πλαίσιο	του	θεμιτού	ανταγωνισμού.	Εμείς	ως	εταιρία		δεν	χρειαζόμαστε	οικονομικές	

συμβουλές	και	προτάσεις	και	ειδικά	από	ανταγωνίστριες	εταιρίες	και	είναι	σαφές	

γιατί	δεν	χρειαζόμαστε	(προέρχονται	από	ανταγωνιστή	οπότε	δεν	μπορούμε	να	τις	

θεωρήσουμε	‘’συμβουλές‘’).

Ο συντάκτης του κειμένου ισχυρίζεται επίσης ότι δήθεν η εταιρεία μας “…προσπαθεί 

να επιβληθεί στον ανταγωνισμό προτείνοντας όλο και πιο εξευτελιστικές τιμές και 

εισπράττοντας τα αντίστοιχα τραγελαφικά αποτελέσματα αλλά και δημιουργώντας την 

αίσθηση στην αγορά ότι όλοι εμείς οι υπόλοιποι με τις τιμές μας, υπερκερδοφορούμε.”

Για	το	εάν	εισπράξαμε	τραγελαφικά	αποτελέσματα	ενημερώνουμε	τους	αναγνώστες	

ότι	σε	αυτή	την	έκθεση	καταγράψαμε	στο	πελατολόγιό	μας	820	νέους	επαγγελματίες	

οι	οποίοι	προστέθηκαν	στους	1200	ήδη	υπάρχοντες!	Είναι	άραγε	τόσο	αφελείς	οι	

επαγγελματίες	αυτοί	ή	μήπως	δεν	εκτιμούν	την	καλή	ποιότητα;		

Σχετικά	με	το	θέμα	της	υπέρ-κερδοφορίας,	για	αυτό	ας	βγάλει	ο	κάθε	επαγγελματίας	

τα	συμπεράσματά	του,	σύμφωνα	με	όσα	ήδη	προαναφέραμε	σχετικά	με	το	ποιος	

“υπερκερδοφορεί”	και	ποιος	πραγματικά	τελικά	“νοιάζεται	για	τον	μόχθο	του	

καλλιτέχνη’’.	Πάντως	η	εταιρεία	μας	με	1.000.000	ευρώ	κόστος	επένδυσης	σίγουρα	και	

ποιοτικό	προϊόν	παράγει	και	θεωρεί	ικανοποιητικό	το	κέρδος	της	από	την	διάθεσή	του	

στις	τιμές	που	το	προσφέρει	στον	καλλιτέχνη	επαγγελματία.

Ο συντάκτης του κειμένου ισχυρίζεται: “Θεωρώ ότι η κίνηση της εν λόγω εταιρίας 

αποτελεί τραγικά κακό προηγούμενο για το χώρο κλπ κλπ.”

Αν	ο	συντάκτης	πιστεύει	ότι	δημιουργήσαμε	κάποιο	“τραγικά	κακό	προηγούμενο”,	αυτό	

σίγουρα	δεν	αφορά	τον	χώρο	των	επαγγελματιών	φωτογράφων,	αφού	η	τιμή	των	200	

ευρώ	για	4	ψηφιακά		album	δίνεται	στον	‘’φωτογράφο’’	και	όχι	‘’στους	ανταγωνιστές	

μας!	

Στους	ανταγωνιστές	μας	μπορεί	να	δημιουργήσαμε	‘’τραγικά	κακό	προηγούμενο’’,		

στους	φωτογράφους	όμως	δώσαμε	μεγαλύτερα	περιθώρια	κέρδους	και		

περισσότερες	παροχές	(4	ψηφιακά	album	που	θα	μπουν	σε	4	σπίτια	και	θα		

διαφημίσουν	ακόμα	περισσότερο	την	δουλεία	τους).

Τους	φωτογράφους,	αγαπητοί	αναγνώστες,	τους	ευνοεί	ο	ανταγωνισμός	μεταξύ	των	

εταιριών	χονδρικής	πολύ	απλά	γιατί	θα	έχουν	ακόμα	καλύτερες	τιμές	στο	μέλλον!

Εάν	ανταγωνίστριες	εταιρείες,	δεν	έχουν	τον	τρόπο	να	αντιπαρατεθούν	με	την	εταιρεία	

μας	σε	εμπορικό	και	επιχειρηματικό	επίπεδο	όπως	θα	έπρεπε,	δεν	τους	επιτρέπεται	να	

καταφεύγουν	σε	λάσπη	και	συκοφαντικές	αναφορές	εναντίον	μας,	χύνοντας	υποκριτικά	

κροκοδείλια	δάκρυα	για	τον	επαγγελματία	φωτογράφο,	ενώ	είναι	ξεκάθαρο	ότι	αυτό	

που	επιχειρούν	να	διασώσουν	είναι	τα	δικά	τους	συμφέροντα!

Το ότι ενδιαφερόμαστε πραγματικά για τον επαγγελματία φωτογράφο 

αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι είμαστε και	η μόνη κατασκευάστρια εταιρία 

albums που προμηθεύει μηχανήματα	βιβλιοδεσίας σε φωτογράφους,	αν	αυτοί	

επιθυμούν	να	μειώσουν	το	κόστος	κατασκευής	και	εκπαιδεύει	παράλληλα	τους	

ενδιαφερόμενους	μεταφέροντας	τους	τεχνογνωσία.	Αποδεικνύουμε	δηλαδή	έμπρακτα	

και	όχι	δια	λόγου	ότι	είμαστε	πόλος	στήριξης	του	επαγγελματία.

Ο συντάκτης του κειμένου ισχυρίζεται: “Προτείνω με τη μεσολάβηση του περιοδικού 

σας μία συνάντηση όλων των εμπλεκομένων μερών για να βρεθεί μία λύση”

Είναι	αυτονόητο	ότι	για	να	αναζητήσουμε	λύση,	θα	πρέπει	προηγουμένως	να	

υπάρχει	κάποιο	πρόβλημα	που	ζητάει	λύση.	Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι 

ότι συνδυάσαμε άριστη ποιότητα και τιμή και προφανώς δεν μπορούν να μας 

ακολουθήσουν οι ανταγωνίστριες εταιρείες. 

Η	iconΝet	δεν	είναι	η	πρώτη	επιχείρηση	που	ασχολήθηκε	με	το	ψηφιακό	album,	αλλά	

έκανε	πολύ	μεγάλα	βήματα	τα	τελευταία	3	χρόνια	και	δικαίως	θεωρείται σήμερα από 

τους	επαγγελματίες φωτογράφους	ως 

ένα από τα καλύτερα, μεγαλύτερα και 

πιο σύγχρονα εργαστήρια παραγωγής 

αυτού του είδους.

Η	αγορά	βέβαια	μας	γνώρισε	για	

πρώτη	φορά	το	1993	με	το	διακριτικό	

τίτλο	‘’STUDIO	ΧΡΩΜΑ’’	όταν	και	

πάλι	καινοτομήσαμε	με	την	εισαγωγή	

-	για	πρώτη	φορά	σε	επαγγελματικό	

επίπεδο	-	και	τη	μαζική	παραγωγή		

ενός	νέου	φωτογραφικού	προϊόντος	

στα	φωτογραφικά	καταστήματα,	την	

’’επεξεργασία	εικόνας’’.	

Παράλληλα	δώσαμε	στους	φωτογράφους	

την	ευκαιρία	να	“αισθανθούν”	την	είσοδο	

της	ψηφιακής	τεχνολογίας	στο	χώρο	της	

φωτογραφίας.

Εμείς	είμαστε	-	αν	δεν	το	γνωρίζουν	

οι	επικριτές	μας	-	μία	από	τις	

‘’εταιρίες	πλοηγούς’’	αυτής	της	

τεχνολογικής	αναβάθμισης	στο	χώρο	

της	επαγγελματικής	φωτογραφίας	

στην	Ελλάδα.	Υπάλληλοί	μας	που	

εργάζονταν	στο	εργαστήριό	μας	στο	

τομέα	‘’επεξεργασίας	εικόνας’’	δίδαξαν	

τα	επόμενα	χρόνια	το	Ρhotoshop	σε	

φοιτητές	στα	ΤΕΙ	φωτογραφίας,	καθώς	

και	σε	60	φωτογραφικά	καταστήματα	με	

εξάμηνο	εκπαιδευτικό	σεμινάριο.	

Επειδή	λοιπόν	δεν	είμαστε	‘’χθεσινοί’’	ως	

εταιρία,	αλλά	έχουμε	και	‘’βάσεις’’	και	

έχουμε	‘’προσφέρει’’	στο	χώρο	(όχι	με	

λόγια	αλλά	με	έργα)	και	θα	συνεχίσουμε	

να	προσφέρουμε	και	στο	μέλλον	με	την		

τεχνογνωσία	μας	(έχουμε	δηλαδή	σκοπό	

να	παραμείνουμε	στην	αγορά	παρά	τις	

κακόβουλες	επιθέσεις	που	δεχόμαστε),	

καλό	θα	είναι	όταν	κάποιος	ανταγωνιστής	

μας	αναφέρεται	σε	εμάς	να	κρατά	

χαμηλούς	τόνους,	πολύ	απλά	γιατί	αν	

δεν	το	κάνει	θα	εκτεθεί.

Γιατί	θα	εκτεθεί	όχι	μόνον	σε	εμάς	

αλλά	και	σε	όλους	τους	επαγγελματίες	

φωτογράφους	που	έχουν	(ή	θα	

αποκτήσουν	αν	είναι	νέοι	συνεργάτες)	

‘’ιδία	άποψη’’	για	την	iconΝet	και	

δεν	χρειάζονται	υποβολείς	για	να	την	

ανασχηματίσουν!
	

Με	εκτίμηση

ΣΤαΥρΟΣ	ΖαραΣ

Πρόεδρος	και	διευθύνων	σύμβουλος	

ICONNET-Ψηφιακή	-	Επιλογή	Α.Ε.

“Οι δεύτερες σκέψεις είναι οι σοφότερες”     
                                                                                      Ευριπιδης (Ιππόλυτος 436)
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video 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
-	 Λήψεις	video	με	μία	 
	 ή	δύο	κάμερες
-		Ειδικές	εργασίες	μοντάζ

-		Παραγωγή	Slide	show	&	video	clip	
-		Eγκατάσταση	video	projector	με		
	 οθόνη	&	χειριστή

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ VIDEO Μεσογείων 256 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΗΣ 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛ. 210 6528480 6528424   www.actionstudio.gr/services,  info@actionstudio.gr

Δείτε αναλυτικές τιμές και δείγματα της δουλειάς μας στο  www.actionstudio.gr/services ή τηλεφωνείστε στο 210 6528480 και 6528424

ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΛΗΨΕΙΣ  ΠΡΟΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ:

Φ
Ω
ΤΟ
γρ
αφ
ο
ς

ΠΑΡΑΔΟΣΗ TEΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
ΣΕ 3 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΕ:  

ή και 

γάμου & βάπτισης;

Το	ΑCTION	STUDIO	βρίσκεται	στο	Εμπορικό	
Κέντρο	“Ερμής“	στην	Λ.	Μεσογείων	και	είναι	
στελεχωμένο	από	έμπειρους	επαγγελματίες	στο	
χώρο	του	Video.
Aναλαμβάνουμε	τις	βιντεοσκοπήσεις	σας	και	σας	
παραδίδουμε	ολοκληρωμένα	και	άψογα	τεχνικά	
και	αισθητικά,	videos.

Επεξεργασία

Κερδίστε χρόνο 
για το φωτογραφικό σας έργο 
και αφήστε την χρονοβόρα επεξεργασία του video σε μας! 

http://www.actionstudio.gr
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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

Eκδότης: Τάκης Τζίμας, Διευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής, Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,  

Αρχισυντάκτις: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου Τεχνική υποστήριξη: Ελισάβετ Τσάμη 

Διαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας, Χριστίνα Βαρδάληwww.photo.gr
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Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr 

ΜΑΡΝΕΡΟΣ Α.Ε.
Σε νέες εγκαταστάσεις και με νέο εταιρικό σχήμα

Πολύ σύντομα η εταιρεία ΜΑΡΝΕΡΟΣ Α.Ε. μεταφέρεται σε νέες, σύγχρονες και λειτουργικές εγκαταστάσεις στην οδό Αναπαύσεως 6, στη 

Μεταμόρφωση Αττικής. Εκεί θα έχει την έδρα της η νέα εταιρεία PHOTOMEDICAL SOLUTIONS Ε.Π.Ε που θα είναι το διάδοχο σχήμα των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του κ. Κ. Μαρνέρου. Περισσότερες πληροφορίες προσεχώς.

LG 
Η συνέχεια επί της οθόνης σας
Η LG Electronics ανακοίνωσε τη διάθεση 

της νέας σειράς LCD τηλεοράσεων LH5000 

στην ελληνική αγορά που ενσωματώνει 

την τεχνολογία TruMotion 200Hz που σε 

συνδυασμό με την υποστήριξη ανάλυσης 

FULL HD 1080p, το λόγο αντίθεσης 

80.000:1 και την τεχνολογία οθόνης 

Super IPS επιτυγχάνει υψηλή ευκρίνεια 

εικόνας και ρεαλιστική κίνηση, ακόμη 

και σε σκηνές δράσης που εκτυλίσσονται 

με μεγάλη ταχύτητα. Η LG υπερήφανη 

για την τεχνολογία HD TruMotion 200Hz 

υποστηρίζει πως προσφέρει φυσική 

κίνηση και πεντακάθαρη εικόνα, χωρίς 

την παραμικρή αίσθηση θάμβωσης. 

LG ELECTRONICS HELLAS 

Tηλ.: �00 11 200 �00 / �01 11 200 900

Pioneer NavGate 
AVIC –F9110BT ειδικά για οχήματα του γκρουπ VAG
Το εξαιρετικά κομψό σύστημα πολυμέσων και πλοήγησης NavGate AVIC-F9110BT 

με οθόνη αφής WVGA 5,8” υψηλής ανάλυσης σχεδιάστηκε για συμβατότητα με 

ευρεία γκάμα αυτοκινήτων του Ομίλου Volkswagen, Seat, Skoda. Το τμήμα GPS 

χρησιμοποιώντας τους ενσωματωμένους χάρτες TeleAtlas με 9 εκ. χιλιόμετρα οδικού 

δικτύου, στους οποίους περιλαμβάνονται 1,5 εκατομμύρια Σημεία Ενδιαφέροντος (POI) 

με τρισδιάστατη απεικόνιση των σημαντικών σημείων. Η φωνητική καθοδήγηση παρέχει 

οδηγίες για τη διαδρομή και εφαρμόζει τη λειτουργία Text-to-Speech (TTS)1 για την 

ασφαλή αναμετάδοση πληροφοριών κυκλοφορίας και προτείνοντας νέες διαδρομές. 

Η καρδιά του NavGate AVIC-F9110BT είναι ένας πανίσχυρος επεξεργαστής, ο οποίος 

επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση των λειτουργιών πλοήγησης και ψυχαγωγίας. Η 

συσκευή αναπαράγει βίντεο MPEG 4 και DivX, αποθηκευμένα σε κάρτες SD, USB flash 

drives, δίσκους DVD και CD. Επίσης, αναπαράγεται μουσική από αρχεία MP3, WAV, 

ή AAC. Η Οι λάτρεις του ήχου μπορούν επίσης να εκμεταλλευτούν τις 3 εξόδους RCA 

(εμπρός, πίσω και υπογούφερ) για τη σύνδεση πρόσθετων ενισχυτών, ηχείων και 

υπογούφερ.

Εκτός από την αναπαραγωγή ήχου, τα ηχεία του αυτοκινήτου μπορούν επίσης 

να αναμεταδώσουν τηλεφωνικές συνομιλίες, καθώς το NavGate AVIC-F9110BT 

ενσωματώνει Parrot Bluetooth® για συνεργασία με κινητά τηλέφωνα. Για αυτοκίνητα με 

χειριστήρια τιμονιού, παρέχεται η δυνατότητα απάντησης των εισερχόμενων κλήσεων 

πατώντας απλά ένα πλήκτρο.

www.photobusiness.gr
www.photo.gr
www.photo.gr
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Το kit περιέχει: • Δύο studio flash K-300 GN 58mm (μπαταρίας-ρεύματος) • Μία μπαταρία • Δύο light 
stands επαγγελματικά 3,80μ. • Δύο ομπρέλλες • Ένα αντάπτορα-φορτιστή αυτοκινήτου 20μ., • Μία 
επαγγελματική τσάντα μεταφοράς • Μία επαγγελματική τσάντα για 2 light stands • Καλώδια

Tamax 300 studio kit με μπαταρία

Bowens GM400-400 kit

Το kit περιέχει: 
• 2x κεφαλές 400W
• 2x 90cm ασημί/λευκή ομπρέλλα
• 2x 120° ευρυγώνιους Reflector
• 2x Light stands
• 1x τσάντα μεταφοράς
• 2x λάμπες 250W

Brilliant DG-1000 kit
Το kit περιέχει: • 2x κεφαλές 1000W 

• 2x light stands • 2x ομπρέλλες

Brilliant DG-800 kit
Το kit περιέχει: • 2x κεφαλές 800W 

• 2x light stands • 2x ομπρέλλες

Brilliant DG-600 kit
Το kit περιέχει: • 2x κεφαλές 600W 

• 2x light stands • 2x ομπρέλλες

Mettle Studio 
flash QL-1000

Mettle Studio 
flash 600 pro

Interfit Stellar X Twin Umbrella Kit
Το kit περιέχει: • 2 STELLAR-Χ κεφαλές 600w • 2 light stands 

• 2 oμπρέλλες • τσάντα μεταφοράς 

το ίδιο κιτ διατίθεται χωρίς 
μπαταρία στην τιμή των 

€ 655

€ 750

€ 760 € 640 € 480

€ 98
€ 239 

€ 714 

€ 379

Γίνονται ευκολίες στην πληρωμή με δόσεις, με πιστωτική κάρτα
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ΑΘΗΝΑ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Eμμανουήλ Μπενάκη 5 - Αθήνα - τ.κ. 105 64 

Τηλ. 210 3214085 fax. 210 3219242

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΜΑΓΡΙΖΟΣ Ι.  Ε.Π.Ε., 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 25, Τ.Κ.54624 

Τηλ.2310250777, fax. 2310250888 

ΚΡΗΤΗ: ΤΡΑΧΑΝΑΤΖΗΣ
Πλ. Καλλέργων 11, Ηράκλειο 71201,

Τηλ. 2810346044, fax. 2810228877  

http://cptpapadakisphoto.gr/product_info.php?products_id=1364
http://cptpapadakisphoto.gr/product_info.php?products_id=1978
http://www.foto-eshop.gr/index.php?target=categories&category_id=566
http://www.fotomarket.gr/index.php?target=categories&category_id=621
http://www.fotomarket.gr/index.php?target=categories&category_id=623
http://cptpapadakisphoto.gr/
http://www.fotomarket.gr/index.php
http://www.foto-eshop.gr/index.php
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Epson 
Εγγυήσεις ποιότητας για τον Stylus Pro GS6000 
Η 3M Commercial Graphics και η Avery Dennison Graphics Division, δυο εταιρείες 

κολοσοοί στο χώρο των γραφικών δίνουν εγγύηση ποιότητας, αντοχής και μακροβιότητας 

για τα προϊόντα τους που παράγονται από τον Epson Stylus Pro GS6000 με μελάνια 

UltraChrome™ GS επιδεικνύοντας έτσι την εμπιστοσύνη της στους εκτυπωτές της Epson. 

Για την ακρίβεια, η 3Μ δίνει εγγύηση έως και 5 χρόνια για τα προϊόντα 3Μ βινυλίου και 

άλλων παρόμοιων υλικών για εξωτερική χρήση. 

Ο βραβευμένος Stylus Pro GS6000 είναι ιδανικός για γραφικά εκθέσεων, σηματοδότηση, 

παραγωγή φωτογραφιών και έργων τέχνης. Με το μελάνι solvent 8 χρωμάτων που 

διαθέτει, εξασφαλίζει ανθεκτικές εκτυπώσεις και πιστή απόδοση των χρωμάτων για 

εκτυπώσεις εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. 

EPSON HELLAS 210 �099�99

Canon 
Σημαντικές προσφορές!
Mέχρι τέλους Ιουλίου,  

οι ενδιαφερόμενοι για έγχρωμα 

ή ασπρόμαυρα πολυμηχανήματα 

γραφείου, φωτογραφικά plotters  

ή document scanners, έχουν παραπάνω 

λόγους να επιλέξουν Canon. Kερδίζουν 

άμεσα διαμονή για 2 άτομα σε πολυτελή 

ξενοδοχεία σε δημοφιλείς τουριστικούς 

προορισμούς της Ελλάδας! Έγκυρες 

θεωρούνται όλες οι αγορές επιλεγμένων 

προϊόντων των παραπάνω κατηγοριών 

οι οποίες πραγματοποιούνται κατά το 

διάστημα από την 1η Μαϊου έως και 

την 31η Ιουλίου 20009 από τα αρμόδια 

τμήματα πωλήσεων ή το δίκτυο των 

αντιπροσώπων της Intersys σε όλη  

την Ελλάδα.

Πληροφορίες: 

http://www.intersys.gr/information/

news/2009/office_Promo.html

Sigma 
50-500mm, Super telephoto f/4-6,3 EX DG HSM Apo
Ένας φακός που δεν περνάει απαρατήρητος χάρη στην γκάμα εστιακών αποστάσεων 

από τα 50 ως τα 500mm και το συνακόλουθα μεγάλο φυσικό μέγεθος. Κυκλοφορεί 

σε μοντούρες για Sigma, Canon , Nikon, Olympus 4/3, Pentax & Sony. O κωδικός DG 

υποδηλώνει πλήρη κύκλο κάλυψης για φορμά 24x36mm και συνάμα βελτιστοποιηση 

των οπτικών για ψηφιακές εφαρμογές. Ενσωματώνει μικρομοτέρ αθόρυβης οδήγησης 

του autofocus απαραίτητο για εφαρμογές σε μηχανές όπως οι Nikon D40/D40x που δεν 

διαθέτουν γρανάζι οδήγησης του AF. Πρόκειται για πολύπλοκη σχεδίαση με 20 στοιχεία 

σε 16 ομάδες και καλοφτιαγμένη ίριδα διαφράγματος με 9 στοιχεία που δίνει πολύ καλά 

χαρακτηριστικά μετάβασης στις αποεστιασμένες περιοχές της εικόνας.

 Εξωτερικά το ελαστικοποιημένο φινίρισμα προσφέρει μια νότα αυτοπεποίθησης στο 

κράτημα. Ψάχνοντας για φίλτρα ίσως ο κάτοχος δυσκολευτεί καθώς το σπείρωμα 

υποδοχής είναι …μόνον 86mm, oπότε και η τιμή θα είναι ανάλογη. Τέλος και βάρος 

σχεδόν 1 κιλό, είναι ανάλογα της heavy duty κατασκευής.

ΤΣΑΚΝΑΡΙΔΗΣ 210 92�0�92

Μ’ ένα τηλέφωνο στο γραφείο σας 

Τηλ.: 210 �5�1�00

“ØçÖéáêEó SLR 
500 óõìâïõëÝò 

êáé ìõóôéêÜ”



ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Γ ΙΑ ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕ ΙΝ

ΤΕΥΧΟΣ 25 •  ΔΕΥΤΕΡΑ 1  ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ΣΕΛΙΔΑ 12

http://www.skiadopoulos.gr/
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Samsung 
Συνεργασία με την IAAF 
H Samsung και η Παγκόσμια Ομοσπονδία 

Κλασσικού Αθλητισμού (IAAF-In-

ternational Association of Athletics 

Federations) ανακοίνωσαν την τριετή 

συνεργασία τους, σύμφωνα με την οποία 

η Samsung ανακηρύσσεται Επίσημος 

Εταίρος και Επίσημος Προμηθευτής της 

IAAF. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, 

η Samsung θα καλύψει όλες τις ανάγκες 

της Ομοσπονδίας σε εξοπλισμό κινητής 

τηλεφωνίας, οπτικοακουστικό εξοπλισμό 

και οικιακές συσκευές. H συνεργασία 

εγκαινιάζεται με το Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα Στίβου στο Βερολίνο το 

2009, συνεχίζεται το 2010 στο Κατάρ 

και το 2011 στη Νότια Κορέα και θα 

περιλαμβάνει όλα τα κεντρο-Ευρωπαϊκά 

και Εθνικά Πρωταθλήματα που θα 

πραγματοποιηθούν τη συγκεκριμένη 

τριετία υπό την αιγίδα της ΙΑΑF.    

Tamrac 
Eργονομική τσάντα πλάτης Model 5547
H μεγάλη και ποιοτική σειρά Tamrac καλύπτει τσάντες για όλες τις εφαρμογές και μάλιστα για 

το σύγχρονο φωτογράφο που χρειάζεται κάτι υβριδικό. Η τσάντα Adventure 7 (Μοdel 5547) 

έχει χώρο για το φωτογραφικό εξοπλισμό στο κάτω διαμέρισμα (με τα κανονικά αφρώδη 

διαχωριστικά)  καθώς και άλλα είδη στο επάνω διαμέρισμα που μοιάζει με απλό σάκκο 

(κατάλληλο για ρούχα, ένα ελαφρύ γεύμα κλπ.). Mπορεί να βρει τη θέση του ένα πλήρες 

σύστημα DSLR με τους φακούς. Η πρόσδεση της τσάντας στο σώμα του φωτογράφου, γίνεται 

με ειδικούς ιμάντες που ασφαλίζουν και από εμπρός στο στέρνο για καλύτερη σταθερότητα 

ενώ υπάρχουν και άλλοι ιμάντες για τρίποδο. Αξίζει ειδική μνεία το σύστημα ταυτοποίησης 

και αναγνώρισης των περιεχομένων που έχει κατοχυρώσει με ευρεσιτεχνία η Tamrac. 

Συγκεκριμένα, το Memory and  Battery Management System αξιοποιεί κόκκινα σηματάκια 

για να υποδηλώσει ποιες κάρτες μνήμης και μπαταρίες είναι διαθέσιμες για λειτουργία. Πολύ 

χρήσιμο, όταν ο χρήστης επείγεται πάνω στη φωτογράφηση. Επίσης, η τσάντα είναι συμβατή 

με το σύστημα Tamrac Strap Accessory System (SAS) για προαιρετικά εξαρτήματα.

ΓΕΡΑΜΑΣ 210 ��0��11-�

Nέα ηγέτις στη Xerox 
Ursula Burns
Aπό την Ιη Ιουλίου αναλαμβάνει 

καθήκοντα Chief Operating Officer 

στη Xerox η Ursula Burns, στέλεχος 

της εταιρίας από το 1980. Αρχικά είχε 

εργαστεί στο τμήμα Product Develop-

ment and Planning. Aπό το 1992 ως το 

2000  η U. Burns είχε αναλάβει ρόλους 

στα τμήμα Office Color, Fax Business 

και Οffice Network Printing. To 2000 

oνομάστηκε αντιπρόεδρος στο τμήμα 

Corporate Strategic Services ενώ στη 

συνέχεια ανέλαβε στην αρμοδιότητά της 

το product development, marketing and 

delivery.

Sony
Slimline οικονομικές compact Cybershot DSC-W180/W190
Πολυτέλεια και στυλάτη εμφάνιση σε λογικές τιμές εκπροσωπούν σαν άποψη οι μηχανές 

Sony Cybershot σειράς W. Tα δύο νέα, σχεδόν πανομοιότυπα στην εμφάνιση slimline 

μοντέλα W180 και W190, ανάλυσης 10 και 12 Μegapixel αντιστοίχως. Το οπτικό zoom 

3x υποβοηθείται από Smart Zoom 17/18x για εντυπωσιακά closeup. Κανένα παράπονο 

από την οθόνη 2,7in. Clear Photo που είναι αρκετά φωτεινή και σε εξωτερικές λήψεις. 

Η εξελιγμένη λειτουργία αναγνώρισης προσώπων αναγνωρίζει ως οκτώ διαφορετικά 

πρόσωπα και υποβοηθείται από τη λειτουργία Smile Shutter που αυτόματα ενεργοποιεί 

το κλείστρο μόλις κάποιος στο καρέ χαμογελάσει. Σημειώνουμε ακόμη τη σταθεροποίηση 

(Steadyshot) και την κλίμακα ευαισθησίας (ως ISO 3200).

SONY �01 1192000
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http://www.artpoint.com.gr/
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Κis Photo Book Maker
To πρώτο αυτόνομο κιόσκι 
για photobook

Το μηχάνημα είδε για πρώτη φορά τα 

φώτα της δημοσιότητας στο αμερικανικό 

ΡΜΑ του Las Vegas καλύπτοντας 

την υπαρκτή ανάγκη για άμεση 

παραγωγή photokiosk από τον ίδιο τον 

ενδιαφερόμενο καταναλωτή. 

Bασικό μέλημα της σχεδίασης υπήρξαν 

οι πολύ μικρές διαστάσεις για να 

ταιριάζει σε κάθε χώρο και μάλιστα 

στα μικρά φωτογραφικά καταστήματα 

(καταλαμβάνει επιφάνεια δαπέδου μόλις 

0,30τμ.). 

Ο πελάτης το μόνο που πρέπει να κάνει 

είναι να εισάγει στο Κis την κάρτα μνήμης 

με τις φωτογραφίες, να σχεδιάσει το pho-

tobook step by step με απλές κινήσεις 

στην επαφική οθόνη, επιλέγει φόντα, 

layout και λεζάντες και οριστικοποιεί την 

παραγγελία. 

Το φινιρισμένο και ολοκληρωμένο pho-

tobook με κομπλέ βιβλιοδεσία παράγεται 

σε 6 λεπτά και 40 δευτ.

DIGITAL LAB SERVICE 2102��25�5

Toshiba Portege M�00
Το λογικό laptop
H σειρά Portege της Toshiba έχει στο ιστορικό της μερικά προϊόντα που έγραψαν τεχνολογική 

ιστορία στα ultra notebooks. To Μ800 απευθύνεται στο χρήστη που δεν μπορεί να 

ανταποκριθεί στον υψηλό προϋπολογισμό ενός Portege R series ή ενός Tecra, αλλά 

διατηρεί τις απαιτήσεις του. Στο Μ800 o xρήστης θα βρει ένα μαζεμένο σε διαστάσεις τυπικό 

widescreen laptop 13,3in. με τη γνωστή ποιοτική κατασκευή της Toshiba. Η πολύ καλή 

διαμόρφωση με ισχυρό επεξεργαστή Core 2 Duo Ρ8400 στα 2,26GHz, 3GB RAM, DVDRW και 

μεγάλο σκληρό δίσκο 320GB δεν αφήνει περιθώρια για παράπονα. Το ιδιο και η πολύ καλή 

εγγύηση διάρκειας 3 χρόνων από την ελληνική αντιπροσωπεία. Aν το λειτουργικό Vista Busi-

ness δεν σας ικανοποιεί μπορείτε να κάνετε roll back σε XP Pro.

IDEAL 210 519�900

Canon EOS 5D MkII
Firmware αναβάθμιση
Από 2 Ιουνίου 2009 οι κάτοχοι της EOS 5D Mk ΙΙ αναβαθμίζονται όσον αφορά το video. 

Για να είμαστε σαφείς, με μια απλή αναβάθμιση του Firmware μέσω του support site θα 

μπορούν να ρυθμίζουν χειροκίνητα την έκθεση στο video, κάτι που αποτελεί σπουδαίο 

νέο, ειδικά για τους επαγγελματίες του είδους. Συγκεκριμένα προστίθενται οι εξής 

δυνατότητες:

Έλεγχος διαφράγματος: full

Έλεγχος ευαισθησίας: ISO Auto, 100 - 6400 and HI

Έλεγχος χρονισμού κλείστρου: 1/30th - 1/4000th sec.
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Virtual,	πολυεπίπεδη	περιήγηση	στη

Για	να	την	απολαύσετε...

Κάντε κλικ εδώ!

http://exponet.gr/2009/photovision2009/
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Έκθεση Graphica. Από 29/05 έως 01/06
H Graphica 2009, που πραγματοποιείται από τις 29 Μαΐου έως και την 1η Ιουνίου στο 

Εκθεσιακό Κέντρο Athens Metropolitan Expo, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 

γεγονότα του κλάδου των Γραφικών Τεχνών. Οργανώνεται κάθε δύο χρόνια από 

το 1991 και συγκεντρώνει το ενδιαφέρον όλων των επαγγελματιών του κλάδου. 

Φέτος οι φιλοδοξίες αυξάνονται χάρη στην απήχηση του νέου μεγαλύτερου και πιο 

προβεβλημένου χώρου.

Άνοδος Α.Ε./ Adobe  
Η Άνοδος Α.Ε. σε συνεργασία με τον μεταπωλητή Best Office Solutions Ε.Π.Ε (Adobe 

DTP VAR), θα πραγματοποιήσει δυο παρουσιάσεις με τίτλο: «Adobe Creative Suite 4: νέα 

χαρακτηριστικά και δυνατότητες». Οι παρουσιάσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 

30 Μαΐου και ώρα 13:00 - 13:45 και την Κυριακή 31 Μαΐου και ώρα 15:00 - 15:45 στο 

περίπτερο Νο 505 της Best Office Solutions Ε.Π.Ε. Επιπλέον, μαζί με το συνεργάτη 

της, BEL Computer Systems, το Σάββατο 30 Μαΐου και ώρα 16:00-16:45, η Άνοδος 

Α.Ε. θα πραγματοποιήσει ακόμα μια παρουσίαση με τίτλο «Το Adobe InDesignCS4: 

νέες δυνατότητες» στο περίπτερο της εταιρείας 308 στο κτίριο Α. Τις παρουσιάσεις θα 

πραγματοποιήσει ο Θεμιστοκλής Κ. Χαψής  - Adobe Evangelist Greece & Cyprus (Adobe 

Certified Expert / Instructor Ai ID)

Epson 
Η Epson συμμετέχει για δεύτερη φορά στην έκθεση Graphica. Στο περίπτερο της θα 

παρουσιαστούν όλοι οι εκτυπωτές μεγάλων διαστάσεων. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες 

θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά και να δοκιμάσουν τις δυνατότητες του Epson 

GS6000 Eco Solvent για εκτυπώσεις εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου και σε 

ένα πλήθος υλικών, τον Stylus Pro 7900 και 9900 Spectro Proofer για τέλεια απόδοση 

των χρωμάτων, τον Stylus Pro 3800 και τους Stylus Pro 4880 και 7880 για ποιότητα και 

ακρίβεια στην εκτύπωση. Τέλος, οι επισκέπτες θα δουν και το νέο προϊόν της Epson, το 

Disk Producer PP-100, για αναπαραγωγή CDs και εκτύπωση ροζέτας εύκολα και γρήγορα. 

Στο περίπτερο της έκθεσης βρίσκεται και η εταιρεία Papers που διακινεί όλη τη γκάμα 

αναλώσιμων και ειδικών χαρτιών της Epson.

Xerox 
Η Xerox Hellas συμμετέχει για όγδοη φορά στην GRAPHICA. Στη φετινή διοργάνωση, 

πρόκειται να παρουσιάσει τη νέα φιλοσοφία της “Real Business Live”. Με επίκεντρο την 

γκάμα λογισμικού ροής εργασιών FreeFlow, η οποία ενσωματώνεται άρρηκτα στο σύνολο 

των λύσεων τεχνολογίας, η Xerox παρουσιάζει στο περίπτερό της ολοκληρωμένες λύσεις 

που καλύπτουν όλο το φάσμα εφαρμογών: DIGITAL COLOR PRESS, PUBLISHING, DIG-

ITAL PRINT SHOP, EMERGING APPLICATIONS, παρουσιάζει καθετοποιημένες προτάσεις 

πραγματικών εφαρμογών, προκειμένου οι επαγγελματίες να αξιολογήσουν όλες τις 

επιμέρους παραμέτρους όπως: δημιουργικό, διαχείριση, ηλεκτρονική παραγγελιοληψία, 

εκτύπωση, αποπεράτωση, ποιότητα και κόστος. Οι ενδιαφερόμενοι επαγγελματίες 

μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στο site www.xerox.gr/graphica.

Aτλας 
Η εταιρία θα παρουσιάσει στη Graphica εξελιγμένες λύσεις γραφικών τεχνών βασισμένες 

στο σύνολο του εξοπλισμού που εισάγει και συγκεκριμένα: Multicam Digital Express, 

μηχανή ψηφιακού φινιρίσματος και παραγωγής συσκευασιών, QS 3200 επίπεδη εκτύπωση 

3,2μέτρων με UV μελάνια, Roland κοπτικά, plotter και solvent printer, ULS Laser 

χαρακτικά, Οnyx Rip software κλπ.

Το μεγαλύτερο 
Photobook στον κόσμο
Απο την γερμανική Cewe Color

Μια κυριολεκτικά «τεράστια» πρωτοβουλία 

αναλαμβάνει το γνωστό γερμανικό maxi-

lab Cewe Color φέτος. Να δημιουργήσει 

το μεγαλύτερο Photobook στον κόσμο. Το 

project σχετίζεται με την ανακήρυξη της 

γερμανικής πόλης Oldenburg ως «Πόλης 

της Επιστήμης 2009». Kατά τη διάρκεια της 

νέας χρονιάς, οι κάτοικοι του Oldenburg 

θα αγκαλιάσουν πολλές δραστηριότητες 

στον τομέα της έρευνας και εφαρμογής και 

επιστημονικά ινστιτούτα θα εγκατασταθούν 

προσωρινά στην πόλη.   

Η ιδέα είναι ότι κάτοικοι και επισκέπτες θα 

ανεβάσουν πολλά σχετικά φωτογραφικά 

θέματα στο www.uebermorgenfotobuch.

de για κάθε εκδήλωση ξεχωριστά και μετά 

όλο το υλικό μαζί θα συνδυαστεί για να 

συντεθεί το Photobook of Tomorrow όπως 

ονομάζεται το γιγάντιο εγχείρημα, θα γίνει 

δε προσπάθεια να καταγραφεί στο βιβλίο 

Guiness. To μέγεθος κάθε σελίδας θα 

είναι 1x2m και η έκταση περίπου 800 σελ. 

Mέχρι στιγμής το ρεκόρ του μεγαλύτερου 

photobook στον κόσμο είχε ο γιαπωνέζος 

φωτογράφος Hitomi Toyama με πορτρέτα 

γυναικών από το Βιετνάμ – 54 σελ. 2x3m.

To project συνχρηματοδοτείται από την 

τοπική κυβέρνηση της Κάτω Σαξωνίας και το 

τοπικό πανεπιστήμιο καθώς και την τοπική 

εταιρία τηλεπικοινωνιών EWE-Tel.  

www.photo.gr
Nέα εποχή 

από 1η Ιουνίου! 

www.photo.gr
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http://www.home-2009.com/us/index.html
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Όλα για το βίντεο! 
Θεματική εβδομάδα στα Public Συντάγματος, 22 - 27 Ιουνίου 

Μίνι θεματική έκθεση για την βιντεοκάμερα θα στηθεί στο ισόγειο των πολυκαταστημά-

των PUBLIC στο Σύνταγμα, την εβδομάδα 22-27 Ιουνίου. Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει 

συμμετοχή σχεδόν όλες οι εταιρείες που διαθέτουν βιντεοκάμερες για ερασιτεχνική 

χρήση, αξεσουάρ βίντεο αλλά και υβριδικές μηχανές digital SLR με δυνατότητα εγγρα-

φής βίντεο high definition. Την εκδήλωση διοργανώνει το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ με 

χορηγό επικοινωνίας τον όμιλο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. 

Εκτός από την έκθεση προϊόντων σχετικών με το βίντεο, θα πραγματοποιούνται καθημερι-

νά 18:00 έως 20:00 σεμινάρια με εισηγητές ειδικευμένους συντάκτες του περιοδικού μας 

σε θέματα βίντεο όπου το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παίρνει έγκυρες και υπεύθυνες 

απαντήσεις πριν αγοράσει βιντεοκάμερα για τις καλοκαιρινές διακοπές. 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα ανακοινωθούν σύντομα.

Πληροφορίες: 

Περιοδικό ΦΩΤΟΓΡAΦΟΣ  

Τηλ.: 210 �5�1�00

Hewlett Packard 

Οικονομικές  επιδόσεις -3%
Η μεγάλη αμερικανική εταιρία με έδρα το 

Palo Alto στην Καλιφόρνια, ανεκοίνωσε 

τα οικονομικά αποτελέσματα για το 

τρίμηνο που τελειώνει τον Απρίλιο 

2009. Ο συνολικός κύκλος εργασιών 

ανήλθε στα 27,4 δισ. δολλάρια, 

κατά 3% μειωμένος σε σχέση με την 

αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Αν 

συνυπολογιστούν οι επιδράσεις των 

συναλλαγματικών ισοτιμών δολλαρίου, 

ευρώ και ιαπωνικού γιεν τότε μιλάμε για 

αύξηση 3%. Παρόλα αυτά, σύμφωνα 

με δηλώσεις του Mark Hurd CEO και 

προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, 

«….η πειθαρχημένη προσήλωση στη 

λειτουργική αποτελεσματικότητα που 

οδήγησε σε μεγιστοποίηση των ταμειακών 

εισροών… οι υπηρεσίες συνέχισαν να 

οδηγούν την κερδοφορία…»Στο τμήμα 

Imaging and Printing ο τζίρος υπεχώρησε 

κατά 23%, στα αναλώσιμα κατά 14%, στο 

επαγγελματικό hardware κατά 40% και 

στο Consumer κατά 31%.

NEC
Το ελαφρύτερο Netbook
Για όσους θεωρούν ότι ακόμα και τα μικρά 

netbook που έχουν κατακλύσει την αγορά 

εξακολουθούν να είναι βαριά για την πλάτη 

τους, η NEC κατασκεύασε και αντιπροτείνει 

μια ακόμη ελαφρύτερη λύση με σκοπό να 

ανταγωνιστεί το μερίδιο της Asus. 

To NEC VersaPro Ultralite ζυγίζει μόλις 

725 γραμμάρια. Πριν όμως ενθουσιαστείτε 

μόνο με το μικρό του βάρος, το Net-

book της NEC σας έχει και άλλη μια 

έκπληξη: την ανάλυση της οθόνης του 

στα 1280x768 έναντι της ανάλυσης του 

διάσημου Asus 1000H και Asus 1008HA 

στα 1024×600. Φυσικά η τιμή του δεν θα 

είναι ευκαταφρόνητη αφού οι μέχρι τώρα 

πληροφορίες την θέλουν να πλησιάζει αυτές 

των MacBook Air και Vaio TT.  
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Ο λόγος στoυς φορείς

Η Ε.Κ.Φ.Α.  (Ένωση Καλλιτεχνών 

Φωτογράφων Αθήνας )

ιδρύθηκε αρχικά με την ονομασία 

«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ» πριν 80 χρόνια ως 

συνδικαλιστικό όργανο των, τότε, 

φωτογράφων. Σαν Σ.Τ.Ε.Φ. αναφέρεται 

στα πρακτικά του 1933 αλλά δυστυχώς, 

οι πληροφορίες για την προ αυτής της 

ημερομηνίας, δράση της σημερινής 

Ε.Κ.Φ.Α., δεν υπάρχουν. Επέζησε, δύο 

παγκοσμίων πολέμων, τριών δικτατοριών, 

δύο οικονομικών «κραχ», ενός εμφυλίου 

σπαραγμού, μιας μικρασιατικής 

καταστροφής και εκατοντάδων άλλων 

αλλαγών. Σήμερα με την ονομασία πλέον 

Ε.Κ.Φ.Α. αποτελεί το συνδικαλιστικό 

όργανο των καλλιτεχνών φωτογράφων της 

Αθήνας και σε στενή συνεργασία με την 

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων 

στης οποίας το διοικητικό συμβούλιο 

συμμετέχει με ένα ικανό αριθμό μελών 

εργάζεται για την υποστήριξη των 

δικαιωμάτων των φωτογράφων και την 

βελτίωση της επαγγελματικής τους θέσης 

στην ελληνική κοινωνία.
 

Πρόεδρος: Σπύρος Διαμαντόπουλος

Αντιπρόεδρος: Ανδρέας Ανδρεόπουλος

Γεν.γραμματέας: Ιωάννης Αργυροκαστρίτης

Ειδ.γραμματέας: Ζήσης Κυριακίδης

Ταμίας: Ευθύμιος Μωϋσιάδης 

Σύμβουλοι: Βασίλειος Κωστόπουλος,  

Ευστάθιος Σαχινίδης, Δημήτριος 

Γεωργακόπουλος, Ηλίας Ανδρονιάδης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Από αυτό το τεύχος, 

σ’ αυτή τη στήλη και κάθε εβδομάδα 

το περιοδικό μας θα φιλοξενεί και ένα 

διαφορετικό φορέα, Σωματείο, Σύνδεσμο 

ή άλλο οργανωτικό σχήμα από τον 

ευρύτερο χώρο του imaging.   

photobusiness@photo.gr

Σπύρος Διαμαντόπουλος
Πρόεδρος Ένωσης Καλλιτεχνών Φωτογράφων Αθήνας

Η Ε.Κ.Φ.Α. είναι το μεγαλύτερο σωματείο του κλάδου και αριθμεί 550 μέλη με ενεργά  

τα περισσότερα από το  80%. Από τις βασικές προτεραιότητες της Ένωσής μας είναι 

η ενασχόληση με κάποια κοινοτικά προγράμματα σε συνεργασία με τη ΠΟΦ ώστε 

να βοηθηθούν τα μέλη με την ανανέωση του εξοπλισμού τους καθώς η τεχνολογία 

αλλάζει συνεχώς με ταχύς ρυθμούς και απαξιώνει τους ήδη υπάρχοντες. Στο 

κομμάτι αυτό παίρνουμε και πρωτοβουλίες σε σχέση με τις εταιρείες που καταργούν 

μηχανήματα και πιέζουν συνεχώς για αντικαταστάσεις δημιουργώντας τεράστια 

προβλήματα. Όσον αφορά τα κοινοτικά προγράμματα η πολιτεία είχε δεσμευθεί ότι στο 

Τωρινό Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το 4ο κατά σειρά θα συμπεριλαμβάνονταν και οι 

φωτογράφοι. Επειδή οι περισσότεροι φωτογράφοι εργάζονται μόνοι τους ή διατηρούν 

οικογενειακές επιχειρήσεις δεν συμπεριλήφθηκαν στα προηγούμενα προγράμματα 

τα οποία προορίζονταν για εταιρείες. Οι δεσμεύσεις αυτές δεν τηρήθηκαν. Ακόμα και 

στα μέτρα για τους αυτοαπασχολούμενους δεν συμπεριλήφθηκαν οι φωτογράφοι. 

Προσπαθούμε λοιπόν μέσω του Υπουργείου Οικονομικών να διεκδικήσουμε 

περισσότερα για τους φωτογράφους. Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί και το ασφαλιστικό 

μας, αφού βρεθήκαμε από ένα υγιή φορέα σε έναν φορέα που αδυνατεί να καλύψει τις 

συντάξεις, χωρίς να φταίνε οι συνάδελφοι από τα άλλα ταμεία. 

Οι φωτογράφοι ανήκαν σε ένα ταμείο με εκλεγμένη διοίκηση, κάτι που δεν συμβαίνει 

πλέον αφού η διοίκηση είναι διορισμένη και έχει αποφασίσει ότι το έλλειμμα του 

ταμείου θα μειωθεί αυξάνοντας τα ασφάλιστρα δυσχεραίνοντας έτσι την κατάσταση για 

αρκετούς συναδέλφους. (σχεδόν το 70% των ασφαλισμένων αδυνατεί να πληρώσει 

τις εισφορές. Η υπάρχουσα διοίκηση έχει αποφασίσει ότι οι τρέχουσες συντάξεις θα 

πληρωθούν από τους νέους ασφαλισμένους. Δυστυχώς παρά τις προσπάθειες τις δικές 

μας και άλλων φορέων δεν βρήκαμε ανταπόκριση και μάλιστα επίκεινται και νέες 

αυξήσεις στα ασφάλιστρα. 

Η οικονομική κρίση είναι ορατή στους φωτογράφους εδώ και μια τριετία οπότε 

μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πιο έτοιμοι από τους άλλους. Η κρίση αυτή εντείνει 

τον παραεπαγγελματισμό. Το πρόβλημα πηγάζει από την κουλτούρα μας καθώς 

θεωρούμε ότι το κάθε κλικ αποτελεί δημιουργική φωτογραφία. Έχουμε μπερδέψει την 

φωτογραφία με την απλή απεικόνιση. Κάτω από την οικονομική πίεση η τιμή βρίσκεται 

στο επίκεντρο και όχι η δουλειά του φωτογράφου.

Ένα από τα μέτρα που παίρνουμε είναι η βελτίωση της θέσης του φωτογράφου, 

όχι μόνο επαγγελματικά, αλλά γενικότερα μέσα στην κοινωνία γιατί προάγουμε το 

πολιτισμό. Κάνουμε κάποιες εκθέσεις και προσπαθούμε να το πραγματοποιήσουμε σε 

συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση ώστε κάθε φωτογράφος να δίνει το στίγμα του 

σε μια εποχή που η φωτογραφία έχει χάσει την θέση που της αξίζει.
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H γωνιά του βιντεολήπτη 

Η επιστήμη των πωλήσεων
Τακτικές οργάνωσης και διοίκησης του εμπορικού τμήματος

Ο προγραμματισμός πωλήσεων δεν είναι απλά ένα θέλω ή μια επιθυμία. Είναι 

ο καθορισμός ποσοτικού, ποιοτικού και χρονικού στόχου, όπως επίσης και τα 

μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε και ο τρόπος που θα επιλέξουμε.

Αξίζει να διευκρινίσουμε πως με την έννοια ποιοτικός στόχος δεν εννοούμε την 

παραγωγή αλλά το αξιακό αποτέλεσμα. Προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε μια 

σειρά από συντονισμένες, συγχρονισμένες και αλυσιδωτές ενέργειες, αναλύσεις 

διαφόρων στοιχείων και παραγόντων της αγοράς, μια σειρά από βάσιμες 

εκτιμήσεις, οι οποίες να είναι αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας. Λαμβάνουμε 

πολύ σοβαρά υπόψη τα στοιχεία που θα μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε 

το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και γενικά όλους τους παράγοντες εντός και 

εκτός της επιχείρησης μας. Αυτοί οι παράγοντες θα μας βοηθήσουν να 

προσδιορίσουμε χωρίς μεγάλες αποκλίσεις το στόχο των πωλήσεων μας. 

Θεωρούμε ότι μια απόκλιση προς τα κάτω, μέχρι 3-5%, είναι κάτι που δεν έχει 

σοβαρές επιπτώσεις στους υπολογισμούς και τα αποτελέσματα της εταιρείας, σε 

συνδυασμό βέβαια με τα προγραμματιζόμενα κέρδη.

Πρέπει να τονιστεί σ’ αυτό το σημείο πως, αν έχουν αναλυθεί σωστά τα στοιχεία 

τα οποία προαναφέρονται και αν ακολουθηθεί σωστά και το πλάνο εφαρμογής 

που έχουμε κάνει, δε θα πρέπει να υπάρχουν αποκλίσεις προς τα κάτω, αλλά το 

πιθανότερο είναι οι αποκλίσεις από τον κύριο στόχο μας να είναι προς τα πάνω.

Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ποτέ πως η προσοχή μας και η βαρύτητα που 

δίνουμε στους τρεις στόχους, ποσοτικό, ποιοτικό και χρονικό, πρέπει να είναι 

πάντοτε οι ίδιες. Επιβάλλεται να τα δούμε και τα τρία σαν ολότητα και να τα 

αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο, χωρίς να γίνεται κανένας διαχωρισμός. Θα 

πουλήσουμε δηλαδή 100 τεμάχια προς 10 ευρώ σε ένα μήνα. Αυτοί οι στόχοι 

θα πρέπει να θεωρούνται αναπόσπαστοι ο ένας από τον άλλον.

Αν επιθυμούσαμε να ερμηνεύσουμε τα προαναφερθέντα αλλιώς και αν 

προσπαθούσαμε να δώσουμε κι έναν -κατά κάποιο τρόπο- ορισμό στο τι είναι 

πρόγραμμα πωλήσεων, θα μπορούσαμε να πούμε πως:

Το πρόγραμμα πωλήσεων πρέπει να είναι το αποτέλεσμα και η απεικόνιση της 

επιχείρησής μας σε σχέση με τις συνθήκες της αγοράς.

Ένα σωστό και ρεαλιστικό πρόγραμμα πωλήσεων είναι δεσμευτικό για τις 

σκέψεις μας και τις ενέργειες μας. Υποχρεώνει τους ανθρώπους που εμπλέκονται 

άμεσα με τις πωλήσεις να ενεργούν και να σκέφτονται το μέλλον σύμφωνα με 

τους στόχους και με το πώς αυτοί θα επιτευχθούν, αλλά ταυτόχρονα και όλα 

τα άλλα τμήματα να ενεργήσουν κατάλληλα, ώστε να μην υπάρξει αρνητικό 

αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι του customer service οι οποίοι είναι εντεταλμένοι γι’ 

αυτή τη δουλειά, ξέρουν πώς να μιλήσουν και να αντιμετωπίσουν τον πελάτη για 

να του «πάρουν» μια μεγαλύτερη παραγγελία. Οι άνθρωποι του credit ξέρουν 

πώς να φερθούν για να πάρουν τα χρήματα της εταιρείας τη στιγμή που πρέπει. 

Οι άνθρωποι της κοστολόγησης και γενικά το οικονομικό τμήμα -σε συνδυασμό 

πάντα με το τμήμα πωλήσεων- ξέρουν ποιά πολιτική τιμών θα ακολουθήσουν 

και πώς αυτή θα εφαρμοστεί. Γενικά μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι, το 

πρόγραμμα πωλήσεων συντελεί αποφασιστικά στη λήψη σωστών αποφάσεων 

και στην επίτευξη του στόχου που έχουμε προδιαγράψει.

Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαίο να τονισθεί ότι όσο πιο «πωλητές» μαθαίνουν 

να γίνονται οι άνθρωποι εκτός του τμήματος πωλήσεων της εταιρείας, τόσο 

πιο κερδισμένη είναι η εταιρεία. Αυτή η σιγουριά και η πεποίθηση απορρέει 

από το γεγονός ότι άνθρωποι, όντας στελέχη αλλά μη ανήκοντας στο τμήμα 

πωλήσεων, καταστρέφουν μια πώληση, ακριβώς επειδή δεν έχουν καμιά 

απολύτως εκπαίδευση στις πωλήσεις. Αυτό είναι μια συχνή διαπίστωση.

Η έννοια πώληση δεν αναφέρεται με τη στενή της έννοια, αλλά με την έννοια 

Leadership & marketing

	 Τα	κείμενα	του	άρθρου	

μας		αποτελούν	

αναδημοσίευση	

	 από	το		βιβλίο	

“Η		επιστήμη	των	

πωλήσεων”	του	

Κώστα	Διακομανώλη	

των	εκδόσεων	

ΣΤΑΜΟΥΛΗ

οποιουδήποτε αποτελέσματος το οποίο είναι προϊόν 

συνδιαλλαγής και το οποίο αποφέρει ένα κέρδος 

στην επιχείρηση.

Και για να επιστρέψουμε στο συλλογισμό μας. 

Πρόγραμμα πωλήσεων δεχόμαστε ότι έγινε. Πώς 

εκτελείται; Από ποιούς; Με ποιόν τρόπο; Προφανώς 

από το εμπορικό τμήμα και με την οργάνωση 

και τον τρόπο που έχουμε σχεδιάσει. Ο σαφής 

προσδιορισμός των ενεργειών, τα μέσα που θα 

χρησιμοποιηθούν και οι διάφορες διαδικασίες, θα 

μας καθορίσουν το όριο και το μέγεθος της δράσης 

του τμήματος πωλήσεων.

Η υλοποίηση του προγράμματος πωλήσεων από 

ένα οργανωμένο εμπορικό τμήμα έχει ως στόχο να 

μας μεταφέρει απ’ το πεδίο της πρόβλεψης και της 

επιθυμίας στο πεδίο της εφαρμογής, εκεί δηλαδή 

όπου είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε τον 

ανταγωνισμό. Αυτές οι δύο ενέργειες δεν είναι μόνο 

δουλειά του συγκεκριμένου τμήματος. Είναι κάτι που 

ξεκινάει απ’ τα ανώτατα κλιμάκια της εταιρείας.

Αν το εμπορικό τμήμα μιας εταιρείας δε 

συνειδητοποιήσει με σοβαρότητα, και όχι 

σοβαροφάνεια, το μέγεθος της αποστολής του, 

τότε είναι επίφοβο ότι θα εξελιχθεί σε ένα τμήμα 

κατώτερο της αποστολής του και η υπόθεση του 

προγραμματισμού και της εμπορικής οργάνωσης 

θα περιοριστεί στη θεωρητική του μόνο διάσταση. 

Θεωρούμε ότι ο προγραμματισμός και η εμπορική 

οργάνωση δεν είναι τμήμα ρουτίνας και ότι η 

διεύθυνση του πρέπει, όχι μόνο να είναι ισό τιμη 

με τα άλλα τμήματα, αλλά επιπλέον θα πρέπει να 

έχει άμεση πρόσβαση στη διοίκηση της επιχείρησης 

και μία ιδιαίτερη σχέση μαζί της. Είναι έντονη η 

πεποίθησή μας πως είναι το τμήμα με τη μεγαλύτερη 

δυναμική μέσα στην εταιρεία και πως είναι αυτό στο 

οποίο πρέπει η διοίκηση να δίνει τη μεγαλύτερη 

προσοχή και το μεγαλύτερο βάρος. Αυτή η άποψη 

επικρατεί όλο και περισσότερο την τελευταία δεκαετία 

σε ολόκληρη την αγορά, γιατί έχει γίνει απ’ όλους πια 

αντιληπτό ότι το Marketing και το εμπορικό τμήμα 

είναι αυτά που «κρατάνε» την εταιρεία. Ίσως γίνεται 

κουραστικό να επαναλαμβάνεται κάτι πολλές φορές, 

αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα της αγοράς...
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Φοροτεχνικά

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Aπό αυτή τη στήλη και κάθε εβδομάδα ο ειδικός συνεργάτης μας, φοροτεχνικός κ. Θρασύβουλος Μίαρης  θα ενημερώνει και συμβουλεύει για 

επίκαιρα οικονομο-λογιστικά θέματα.  e-mail: organosi@vivodinet.gr,    santris@organositaxes.gr

TOY ΘΡΑΣYΒΟΥΛΟY ΜIΑΡΗ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ 
Αλλαγές στα τεκμήρια διαβίωσης που αφορούν 

περίπου 700 χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες και 

επαγγελματοβιοτέχνες σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο 

της κυβέρνησης. Το νέο σύστημα αναμένεται να ισχύσει 

για τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν φέτος. 

 Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της “Ημερησίας” 

της Δευτέρας, μεταξύ των μέτρων που εξετάζονται 

είναι το τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία 

να εφαρμόζεται άνω των 150 τ.μ., αντί των 200 

τετραγωνικών. 

• Για τις δευτερεύουσες κατοικίες άνω των 100 τ.μ., αντί 

των 150 τ.μ., ώστε πολύ περισσότεροι φορολογούμενοι 

να υποχρεώνονται να εμφανίζουν στην εφορία 

σημαντικά αυξημένα εισοδήματα.  

• Το τεκμήριο για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα να ενεργοποιείται 

πάνω από τα 2.000 κυβικά εκατοστά.  

 • Για τις δευτερεύουσες κατοικίες (εξοχικές και μη 

εξοχικές), των οποίων οι επιφάνειες υπερβαίνουν το 

αφορολόγητο όριο να καθιερωθούν τεκμαρτά ποσά 

«ετησίου ελαχίστου κόστους χρήσης και συντήρησης» 

για το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων.  

• Για την κύρια κατοικία, το όριο απαλλαγής των 200 

τ.μ. είναι πιθανόν να μειωθεί στα 150 τ.μ.  

• Εφόσον ένας φορολογούμενος κατέχει κατοικία 

μεγαλύτερη από το αφορολόγητο όριο, θα 

προσδιορίζεται το «ελάχιστο ετήσιο κόστος χρήσης και 

συντήρησης», για το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων 

της κατοικίας. Για την κύρια κατοικία θα λαμβάνονται 

υπόψη 12 μήνες.  

• Για τα σκάφη αναψυχής το τεκμήριο να ενεργοποιείται 

για όσα έχουν μήκος πάνω από 7 μέτρα.  

• Γίνονται σκέψεις για την επαναφορά της δαπάνης 

για αποδοχές οικιακών βοηθών, κηπουρών, οδηγών 

και άλλων έμμισθων που αποτελούν βοηθητικό 

προσωπικό.  

Σημειώνεται ότι οι συνταξιούχοι θα εξαιρεθούν από το 

νέο σύστημα.  

Τα τεκμαρτά εισοδήματα που θα προκύπτουν με το 

νέο σύστημα των τεκμηρίων, εφόσον είναι υψηλότερα 

από τα δηλούμενα, θα λαμβάνονται υπόψη για τον 

υπολογισμό του φόρου εισοδήματος.

Ο.Α.Ε.Ε.
Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών

• Αύξηση 6% στις εισφορές για σύνταξη, 20% για υγεία .

Την απόφαση για τη επιβολή των αυξήσεων θα λάβει η διοίκηση του ΟΑΕΕ που, 

σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, συγκαλεί μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες ο 

διοικητής του Οργανισμού κ. Παπαθανασίου. Αναθεωρώντας τις αρχικές εισηγήσεις 

οι οποίες είχαν γίνει προς το υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

για χαμηλότερα ποσοστά αυξήσεων, ειδικά στις εισφορές υπέρ του κλάδου 

των συντάξεων, λόγω και της οικονομικής κρίσης που πλήττει ιδιαίτερα τους 

μικρομεσαίους επαγγελματίες και εμπόρους. Την αύξηση του 6% στις εισφορές 

υπέρ των συντάξεων υπαγορεύουν σύμφωνα με τους ιθύνοντες : 

Πρώτον, το έλλειμμα του κλάδου των συντάξεων (πάνω από 545 εκατ. ευρώ 

έχει προϋπολογιστεί για φέτος) που διευρύνεται λόγω και του γεγονότος ότι οι 

ασφαλισμένοι καταβάλλουν, κάθε χρόνο, αυξημένες εισφορές για 12 μήνες ενώ οι 

συνταξιούχοι εισπράττουν παροχές για 14 μήνες και  

Δεύτερον, η αναμενόμενη μείωση του ποσού της κρατικής επιχορήγησης που θα 

δοθεί μέσα στο 2009 ύστερα και από την απόφαση της κυβέρνησης να καταβάλλει 

έως τα τέλη Μαΐου 130 εκατ. ευρώ για να πληρωθούν τα εφάπαξ επιδόματα των 

500 ευρώ και των 300 ευρώ στους συνταξιούχους.  
 

• Οι αυξήσεις  

Οι αυξήσεις, ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία, θα είναι για τις εισφορές 

στον κλάδο των συντάξεων από 8,80 ευρώ έως 29,30 ευρώ και υπολογίζεται 

ότι θα αυξήσουν τα έσοδα του ΟΑΕΕ κατά 145 εκατ. ευρώ. Για τον κλάδο υγείας 

(όπου δεν είχε επιβληθεί καμία αύξηση εισφορών πέρυσι) η αύξηση, πάντα για 

τους παλαιούς ασφαλισμένους, θα είναι 15 ευρώ (στα 90 ευρώ από 75 ευρώ) και 

αναμένεται να αυξήσει κατά 45 εκατ. ευρώ τα έσοδα του κλάδου χωρίς, ωστόσο να 

«καλύψει» το προϋπολογιζόμενο για φέτος έλλειμμα των 70 εκατ. ευρώ.  
 

• Σήμα κινδύνου  

Οι εκπρόσωποι των επαγγελματοβιοτεχνών (ΓΣΕΒΕΕ) και των εμπόρων (ΕΣΕΕ) 

δηλώνουν αντίθετοι στις συνεχείς αυξήσεις εισφορών και επικαλούνται την 

αναλογιστική μελέτη για τον ΟΑΕΕ που συνέταξε η διεύθυνση αναλογιστικών 

μελετών του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας όπου τονίζεται 

χαρακτηριστικά ότι «η ετήσια αύξηση των ασφαλίστρων σε ποσοστά μεγαλύτερα 

της εισοδηματικής πολιτικής της κυβέρνησης και του ετήσιου πληθωρισμού, 

μόνο βραχυχρόνια βελτιώνει τη ρευστότητα και την κάλυψη των οργανικών 

ελλειμμάτων». Η Αναλογιστική μελέτη διαπιστώνει, ακόμη, ότι: Η αξία των 

συσσωρευμένων δικαιωμάτων για συντάξεις ασφαλισμένων της παρούσας γενιάς 

ανέρχεται σε 28,4 δισ. ευρώ και η παρούσα αξία των ήδη καταβαλλόμενων στους 

συνταξιούχους του ΟΑΕΕ συντάξεων στα 20 δισ. ευρώ, δηλ. συνολικά 48,4 δισ. 

ευρώ. «Η περιουσία του Οργανισμού για μια ομαλή μακροχρόνια οικονομική 

πορεία θα έπρεπε, με αυτά τα δεδομένα, να ήταν τουλάχιστον 48,4 δισ. ευρώ αντί 

των 588 εκατ. ευρώ που είναι», υπογραμμίζεται. Η περιουσία των 588 εκατ. ευρώ 

που διαθέτει ο ΟΑΕΕ μπορεί να «καλύψει» μόλις το 1,21% των υποχρεώσεων 

για πληρωμές συντάξεων στην παρούσα γενιά των ασφαλισμένων και στους ήδη 

συνταξιούχους. Στη μελέτη υπογραμμίζεται, τέλος, ότι το έλλειμμα θα ήταν ακόμη 

μεγαλύτερο «αν το επιμέρους ισοζύγιο της νέας γενιάς των ασφαλισμένων δεν 

ήταν πλεονασματικό» ενώ σημειώνεται ότι «η σχέση εισφορών - παροχών (το 

ποσοστό αναπλήρωσης υπερβαίνει, σε ορισμένες περιπτώσεις το 110%) επηρεάζει 

το αναλογιστικό έλλειμμα σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι άλλοι παράγοντες όπως η 

υπογεννητικότητα, η ανεργία, κ.ά.».  
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H γωνιά του βιντεολήπτη 

Βιντεοσκόπηση γάμου
Μία δύσκολη παραγωγή. (Μέρος Δ’) 

Αγαπητοί φίλοι, στο σημερινό σημείωμα θα θίξουμε κάποια σημεία στα οποία θα 

φανεί ο επαγγελματισμός και η καλή μας κατάρτιση. 

Από αυτό το σημείο του μυστηρίου και ως το τέλος δεν επιτρέπεται το παραμικρό 

λάθος! Έχω ακούσει από συναδέλφους τη φράση «θα διορθώσουμε το πλάνο στο 

μοντάζ !». ΛΑΘΟΣ, το μοντάζ δεν κάνει θαύματα. Φροντizουμε λοιπόν όλα τα 

πλάνα να είναι σταθερά και αργά με αξονικές κινήσεις της κάμερας. Προσπαθούμε 

να κάνουμε πολύ λίγα cut. Χρειαζόμαστε τον ήχο στο μοντάζ. Δεν κόβουμε ποτέ 

(φράση) αν δεν τελειώσει η ψαλμωδία. Προσοχή! Για να καταγράψουμε όλο 

τον ήχο της τελετής πρέπει να έχουμε φροντίσει να κάνουμε πολλά πλάνα. Τον 

κόσμο, τις οικογένειες του ζευγαριού και τα αντικείμενα που στολίζουν τον Ιερό 

χώρο, δηλαδή πλάνα που δεν περιέχουν το ζευγάρι. Σε αυτά τα πλάνα δεν μας 

ενδιαφέρει ο ήχος, οπότε πρέπει να γίνουν μετά τον αρραβώνα και αρκετό χρόνο 

πριν από τα στέφανα. Αυτά τα πλάνα θα τα χρησιμοποιήσουμε στο μοντάζ για να 

καλύψουμε τα κενά εικόνας που σίγουρα θα είναι πολλά, αν γράφει συνέχεια η 

κάμερα. Η θέση μας για τον αρραβώνα, τα στέφανα και το ποτήρι θα είναι από το 

μέρος της νύφης, διότι ο παπάς έρχεται από την μεριά του γαμπρού.

Η τελετή για το ζευγάρι πολλές φορές είναι βαρετή. Αυτό συμβαίνει διότι συνέχεια 

τραβάμε από την ίδια γωνία λήψης και συνέχεια καταλήγουμε στο ζευγάρι. Τώρα 

ας αλλάξουμε τις συνήθειές μας. Η σκηνοθεσία γάμου είναι δύσκολη υπόθεση 

διότι δεν επαναλαμβάνεται τίποτα. Δεν έχουμε ευχέρεια κίνησης και δεν μπορούμε 

να ελέγχουμε κανέναν. Απλά καταγράφουμε το γεγονός. 

Ας το καταγράψουμε με τον πιο ευχάριστο τρόπο παρουσίασης γάμου. 

Να δείξουμε τον χώρο του Ιερού Ναού σε γενικό πλάνο, τις οικογένειες 

που πιθανόν να έχουν συγκινηθεί σε κοντινό και πολύ κοντινό πλάνο, τους 

καλεσμένους και γενικά κάποιες λεπτομέρειες. Ας κάνουμε πιο καλλιτεχνικά πλάνα 

και ας δουλέψουμε λίγο με τον φακό της κάμερας που το focus θα είναι στη θέση 

manual. 

Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες με παραδείγματα και on line editing ίσως 

έχουν όσοι επιθυμούν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε ειδικά σεμινάρια 

εικονοληψίας και μοντάζ γάμου.                                 

                                                       

	 	 	 	 	 (Συνεχίζεται) 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΜΥΣΤΙΚΑ

• Δεν ξεκινάμε ένα πλάνο από εκεί  

 που τελειώσαμε το προηγούμενο.

• Η εικόνα συνοδεύεται με ήχο.  

 Δίνουμε την ίδια προσοχή και 

 στον ήχο. 

• Αποφεύγουμε τις λήψεις από πολύ  

 χαμηλά. Θα διαπιστώσουμε ότι  

 έχουν έντονες σκιές. 

• Αν είναι πολύ μικρή η εκκλησία 

 και δεν έχουμε σχεδόν καθόλου  

 χώρο να κινηθούμε καλό θα  

 ήταν να στήσουμε άλλη μια  

 κάμερα σε σταθερό γενικό πλάνο,  

 έτσι εμείς δουλεύουμε τα κοντινά  

 και καλλιτεχνικά πλάνα.

• Αν ο γαμπρός ή η νύφη έχουν  

 διαφορά ύψους τότε δεν κάνουμε  

 λήψη γενική από μπροστά τους. 

• Κάνουμε λήψη με λεπτομέρειες  

 π.χ. χέρια, στέφανα στο κεφάλι,  

 μάτια, βέρες στο χέρι κ.α. Θα τα  

 χρησιμοποιήσουμε στο video clip  

 ως εισαγωγή του DVD.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Σ’ αυτή τη στήλη και σε κάθε τεύχος θα 

βρίσκετε απαντήσεις σε θέματα video.  

Γράψτε μας για όποιο θέμα σας 

απασχολεί και θα απαντήσουμε.

photobusiness@photo.gr
ΝΊΚΟΣ	ΒΑΪΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
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Eπιχειρήσεις

Ανδρέας ζαλώνης 

Η επιχείρηση του Ανδρέα Ζαλώνη είναι παλιά γνώριμη του 

φωτογραφικού κόσμου, ειδικά των νοτίων προαστίων από το 

1982 που άνοιξε τις πόρτες στην πλατεία τότε της Βούλας. Με 

οικογενειακή διαχείριση, πολλή δουλειά και αγάπη πάνω από 

όλα για την τέχνη της φωτογραφίας, σήμερα 29 χρόνια μετά, σε 

διαφορετικό χώρο η επιχείρηση με βασικό τομέα ενασχόλησης 

την εκτύπωση, δίνει το παρόν ισχυρά στον φωτογραφικό 

χάρτη της πρωτεύουσας και αποτελεί σταθερό προορισμό για 

επαγγελματίες και ερασιτέχνες.

Με την υποστήριξη της Fujifilm και των μηχανημάτων Frontier το 

κατάστημα του Ανδρέα Ζαλώνη είναι σε θέση να εκτυπώσει φιλμ 

και slides για τους επιμένοντες αναλογικά αλλά και από όλα τα 

ψηφιακά μέσα σε διάφορα μεγέθη. Φυσικά δεν λείπουν και οι 

εκτυπώσεις από τα κινητά τηλέφωνα που κερδίζουν συνεχώς 

σε απήχηση ειδικά στην νεολαία. Ο Α.Ζ. συνεργάζεται με 

αρκετά καταστήματα αναλαμβάνοντας τις εκτυπώσεις αλλά και 

με φωτογράφους που είδος της δουλειάς τους απαιτεί μεγάλο 

αριθμό εκτυπώσεων. 

Πέρα από τις εκτυπώσεις, ο Ανδρέας Ζαλώνης με την 

τριακονταετή πλέον εμπειρία του έχει αναπτύξει δίκτυο 

συνεργατών με τους οποίους είναι σε θέση να προσφέρει 

ολοκληρωμένα πακέτα κάλυψης κοινωνικών εκδηλώσεων 

(γάμος, βάπτιση) από την βιντεοσκόπηση και τη φωτογράφηση 

μέχρι και το μοδάτο ψηφιακό άλμπουμ.  

Ειλικρινής και αποφασιστικός όπως είναι, ο Ανδρέας Ζαλώνης 

μας μίλησε και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα μια 

μικρομεσαία επιχείρηση.

“Είμαστε σε ένα κλάδο που συνεχώς πέφτει. Με την 

αναλογική τεχνολογία οι εταιρείες βασίζονταν σε εμάς για 

να κερδοφορήσουν. Τώρα που στρέφονται απευθείας στους 

καταναλωτές, αδιαφορούν για εμάς. Οι ανανεώσεις του 

εξοπλισμού και των προγραμμάτων που χρειάζεται σήμερα το 

φωτογραφικό εργαστήριο, συνεπάγονται δυσβάσταχτο κόστος. 

Γι’ αυτό αναγκαζόμαστε να εκτείνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες 

όπως έγινε με το photobook, που δυστυχώς όμως δεν ξέρω 

κατά πόσο θα αποφέρει πραγματικά κέρδη. Οι μεγάλες αλυσίδες 

μειώνουν τα ήδη μικρά μερίδιά μας. Η πραγματικότητα είναι: θα 

επιβιώσουν πλέον μόνο τα καταστήματα που θα μαζευτούν.”

Διακρίνοντας την αγάπη του κ. Ζαλώνη για την τέχνη της 

φωτογραφίας μιλήσαμε και την εποχή του φιλμ αλλά και για την 

αιώνια διαμάχη του ψηφιακού με το αναλογικό.

“Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι η ψηφιακή φωτογραφία 

δεν φτάνει σε επίπεδο την αναλογική. Και είναι λογικό αν 

σκεφτούμε ότι η αναλογική φωτογραφία πήρε αρκετές δεκαετίες 

μέχρι να αναπτυχθεί. Πλέον με τις ψηφιακές μηχανές έχουμε 

ξεχάσει τι σημαίνει τέχνη. Στηρίζεται σε διαφορετική λογική... 

Δεν είναι φωτογραφία και δεν είμαστε φωτογράφοι, είμαστε πια 

...κομπιουτεράδες.

Παρόλα αυτά έχω αρκετούς πιστούς πελάτες που χρησιμοποιούν 

φιλμ και είναι αρκετοί αυτοί που μου ζητούν να τους βρω μια 

αναλογική μηχανή για να αντικαταστήσουν τη ψηφιακή τους!”

PHOTO A. Zαλώνη  

Βασ. Παύλου 102-10� (Μαρινόπουλος)  

Βούλα τηλ. 210-�955500
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Πιο γνωστή ανάμεσα στους 

κύκλους των ελλήνων 

επαγγελματιών φωτογράφων 

στούντιο παρά στο ευρύ κοινό 

(κατηγορείστε τη φυσική της 

σεμνότητα) η Juliane Biallas 

διαθέτει μοναδική πείρα στο φακό, 

έχοντας ξεκινήσει από τον κόσμο 

των μοντέλων.

Η καριέρα της πορεύτηκε με 

μεθοδικότητα, ευρωπαϊκή 

αισθητική και κουλτούρα που 

σπανίζει στο χώρο. Μείνετε μαζί 

μας για την πολύ ενδιαφέρουσα 

συζήτηση με τη γερμανίδα 

δημιουργό που έκανε την Ελλάδα 

δεύτερη πατρίδα της.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: 

Κωνσταντίνα Γκιτάκου

Juliane Biallas
Φωτογραφία μόδας με γυναικείο άγγιγμα

• Κάποτε είσαστε από την άλλη πλευρά του φακού; Τι σας ώθησε να κάνετε μια δεύτερη, 

φωτογραφική αυτή τη φορά καριέρα;

 Λόγω των σπουδών μου πάνω στο αντικείμενο του Graphic Design, ενδιαφέρθηκα από νωρίς για 

την Φωτογραφία, τις Καλές Τέχνες και γενικότερα για την Οπτική Αισθητική. Αργότερα, στη 

δεκάχρονη διεθνή καριέρα μου ως φωτομοντέλο, μου δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστώ με 

φημισμένους φωτογράφους. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνεργασιών συνειδητοποίησα τη 

μεγάλη επιρροή που είχε ο φωτογράφος πάνω στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα των 

φωτογραφιών. Αυτό αποτέλεσε το κίνητρο για να παρατηρώ ενθουσιασμένη τις διαφορετικές, 

«μυστικές» τεχνικές του κάθε φωτογράφου και τον τρόπο που ο καθένας τους χειρίζονταν τα 

φώτα, πράγμα που οριστικά έστρεψε το ενδιαφέρον μου στη φωτογραφία.

Ο μετέπειτα σύζυγος μου Walter E. Lautenbacher, ένας από τους πιο σημαντικούς φωτογράφους 

μόδας της εποχής μας στη Γερμανία, ήταν ο Ιδρυτής και για 16 χρόνια Πρόεδρος του BFF, της

Ένωσης Γερμανών Επαγγελματιών Φωτογράφων. Ήταν αυτός που από νωρίς αναγνώρισε το πάθος

μου για την Φωτογραφία και με στήριξε δυναμικά στα πρώτα μου βήματα δίνοντας μου την 

ευκαιρία να βρίσκομαι δίπλα του ως βοηθός.

  

• Από πότε ακριβώς ασχολείστε με την επαγγελματική φωτογραφία και με ποιά είδη;   

Ο επαγγελματικός μου προσανατολισμός άλλαξε σταδιακά. Στα ταξίδια μου ως φωτομοντέλο, 

φωτογράφιζα τα άλλα μοντέλα σαν χόμπι. Όντας η ίδια μοντέλο γνώριζα πολύ καλά πως ήθελαν 

να φανούν στο φακό και το ταλέντο μου στο ρετούς προκάλεσε ακόμη μεγαλύερο ενθουσιασμό 

για το όμορφο αποτέλεσμα! Αυτό διαδόθηκε και σύντομα γνωστά μοντέλα ήρθαν σε εμένα

για να τις φωτογραφίζω. Λίγο αργότερα με προσέγγισε ο πρώτος σχεδιαστής μόδας για να 

H φωτογράφος της εβδομάδας
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φωτογραφίσω την κολεξιόν του. Το πρώτο δικό μου στούντιο άνοιξα 

το 1981 στην Αθήνα. Με την πάροδο τουχρόνου, το τότε μικρό 

στούντιο εξελίχθηκε στη σημερινή Hellasimage, μια media production

 company καταρτισμένη στους τομείς της φωτογραφίας, της 

διαφήμισης και της παραγωγής έντυπου υλικού.

Μέσα στην ευρεία γκάμα των προϊόντων που προσφέρουμε συμπερι-

λαμβάνονται η Φωτογραφία Μόδας, Καταλόγου και Διαφήμισης, η 

καλλιτεχνική ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, το ολοκληρωμένο στήσι-

μο μακέτας για περιοδικό, καταχωρίσεις και προσπέκτους καθώς και 

την επίβλεψη των σταδίων της παραγωγής.

 

• Ποιους τομείς καλύπτουν οι πελάτες σας;

Οι πελάτες μας είναι εκδοτικοί οίκοι, περιοδικά lifestyle και μόδας, 

διαφημιστικές εταιρείες, σχεδιαστές μόδας, παραγωγοί ρούχων, 

κοσμημάτων και αξεσουάρ καθώς και προσωπικότητες όπως 

πολιτικοί ή ηθοποιοί.

 

• Πιστεύετε ότι η φωτογραφία μόδας στην Ελλάδα είναι συγκρίσι-

μη με το ευρωπαϊκό επίπεδο;   

Και ναι και όχι! Από τη μία πλευρά, πιστεύω ότι σαφώς υπάρχουν τα-

λαντούχοι φωτογράφοι μόδας στην Ελλάδα και το αποτέλεσμα στα 

περιοδικά μόδας είναι αξιόλογο. Από την άλλη όμως, τα budgets στις

οικονομικά ισχυρότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο μεγάλα, 

δίνοντάς τους ευρύτερο πεδίο δράσης όπως για παράδειγμα ταξίδια σ

το εξωτερικό ή άγρια ζώα στο σετ. Επιπλέον, στην Ελλάδα πάρα 

πολλοί πελάτες ζητούν σκέτες αντιγραφές από παραγωγές του εξωτε-

ρικού. Δυστυχώς, πολλοί λίγοι φωτογράφοι μόδας έχουν την πολυ-

τέλεια, όπως εμείς στην Hellasimage, να συνεργάζονται με πελάτες 

που εμπιστεύονται και παρέχουν ελευθερία στον φωτογράφο να αναπ

τύξει τις δικές του δημιουργικές και καινοτόμες ιδέες. Αυτό, αδικεί τα 

ταλέντα της Ελλάδος που τους αξίζει σίγουρα κάτι παραπάνω από 

την απλή αντιγραφή ιδεών.

  

• Μπορεί ένας φωτογράφος εγκατεστημένος μόνιμα στην Ελλάδα, 

να παρακολουθεί αποτελεσματικά την διεθνή δημιουργική σκηνή;   

Ναι, στις μέρες μας πια αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα καθώς: ο ξένος 

τύπος αντιπροσωπεύεται καλά, χάρις τη δορυφορική τηλεόραση

υπάρχει πρόσβαση σε διεθνή κανάλια όπως Fashion TV, ZDF-Theater 

ή Arte και το Internet χωρίς αμφιβολία αποτελεί πλούσια πηγή 

πληροφοριών και εμπνεύσεων. Επιπλέον, πολλοί διεθνούς φήμης 

καλλιτέχνες επισκέπτονται συχνά τη χώρα μας στις περιοδείες τους. 

Τέλος, άλλος ένας παράγοντας είναι τα ταξίδια στο εξωτερικό που

πλέον και στην Ελλάδα είναι εύκολα πραγματοποιήσιμα. 

Είναι πολύ σημαντικό για έναν καλλιτέχνη να ταξιδεύει γιατί έτσι μόνο

θα αποκτήσει τις δικές του εμπνεύσεις.

 

• Ένα στούντιο είναι βιώσιμο αν δραστηριοποιείται σε πολύ συγκε-

κριμένο αντικείμενο;

  Όχι μόνο είναι απλά βιώσιμο, αλλά, όπως συμβαίνει στις περισσό-

τερες αγορές, γίνεται όλο και πιο σημαντικό να επικεντρωθείς και να

εξειδικευτείς, ειδικά αν το αντικείμενο αυτό είναι συγκεκριμένες κατη-

γορίες πελατών και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις ποιότητάς τους. 

Εφαρμόζοντας αυτό, είναι ουσιαστικό να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου 

στην αγορά είτε σαν premium-παραγωγός, δηλαδή παραγωγός

υψηλής ποιότητας προϊόντων με τα αντίστοιχα αυξανόμενα επίπεδα 

κόστους, είτε σαν low-cost-παραγωγός, δηλαδή παραγωγός προϊό-

H φωτογράφος της εβδομάδας
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ντων άνευ ποιοτικών απαιτήσεων και χαμηλoύ παραγωγικού 

κόστους. Και οι δύο αυτές, εκ διαμέτρου αντίθετες στρατηγικές, έχου

ννόημα ύπαρξης στην αγορά και πιθανότητες επιτυχίας, σε αντίθεση 

με μια ενδιάμεση στρατηγική που θα συνεχίσει να αποδυναμώνεται 

και στο μέλλον. Στην Hellasimage, έχουμε επιλέξει την Premium 

-στρατηγική, η οποία για μάς έχει αποδειχθεί επιτυχημένη.

• Πόσο έχει αλλάξει τη φωτογραφική σας προσέγγιση η ψηφιακ

ή τεχνολογία;

Εντελώς! Από το 2000 που μετατρέψαμε τον εξοπλισμό μας σε 

ψηφιακό ο τρόπος εργασίας μας άλλαξε ριζικά. Πλέον, η φωτογρά-

φηση αποτελεί μόνο ένα κομμάτι της όλης δημιουργικής διαδικασί

ας. 

Η ψηφιακή επεξεργασία εικόνας έχει πάρει ισάξια θέση με το κομμά-

τι της φωτογράφησης καθώς δεν περιορίζεται πια μόνο στη διόρθω-

ση ατελειών και στην ωραιοποίηση της φωτογραφίας αλλά αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της ίδιας της δημιουργίας. Μάλιστα μερικές 

φορές η φωτογραφία αποτελεί μόνο την πρώτη ύλη για την τελική 

δημιουργία.  

Οι δυνατότητες της ψηφιακής φωτογραφίας είναι μακράν περισσό-

τερες από αυτές της τότε αναλογικής εποχής. Δίνει την ευχέρεια στο 

φωτογράφο, που κατέχει εξ ολοκλήρου την εφαρμογή της τεχνολο-

γίας, να τελειοποιήσει το όραμά του ή να πραγματοποιήσει 

ιδέες που θα ήταν εφικτό να υλοποιηθούν μόνο με υψηλότερο κόστο

ς.Αυτό, σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα μικρά budgets, έχει 

ειδικά για την ελληνική αγορά μεγάλη σημασία.

• Ποιός είναι ο αγαπημένος σας σύγχρονος φωτογράφος;   

Πέρα από τους διαχρονικούς κλασσικούς Richard Avedon, 

Norman Parkinson, Irving Penn, Helmut Newton και David Bailey, 

σήμερα μου αρέσει ο Tim Walker, ο οποίος φωτογραφίζει συχνά 

για το Vogue και κάνει πολύ ενδιαφέρον στήσιμο φωτισμού.

H φωτογράφος της εβδομάδας

BΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

H Juliane Biallas γεννήθηκε 

στο Βερολίνο και 

σπούδασε διακόσμηση και 

γραφιστική. Την ανακάλυψε 

ένας κυνηγός ταλέντων 

στο Ντίσελντορφ και 

εργάστηκε για μια δεκαετία 

ως μοντέλο. Πέρασε στην 

άλλη πλευρά του φακού 

και άρχισε την καριέρα της 

σαν φωτογράφος μόδας. 

Το 1981 μετακόμισε στην 

Αθήνα και ίδρυσε δικό 

της στούντιο.  Εργάζεται 

επιτυχώς στον τομέα της 

μόδας, προσώπων και 

διαφήμισης σε συνεργασία 

με τα σπουδαιότερα 

ελληνικά περιοδικά και 

διαφημιστικές εταιρείες.
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 ÈÝóåéò: 20.áíÜ.óåìéíÜñéï

ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò.öùôïãñáößáò.&.Ýìðåéñïé.óõíôÜêôåò.
ôïõ.ÖÙÔÏãñáÖÏÕ

Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç.óå.laptop,.ðñïâïëÞ.ìå.data.
projector.ê.Ü..Äßíïíôáé.óçìåéþóåéò.óå.üëïõò.ôïõò.
óõììåôÝ÷ïíôåò.

Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé.óå.üóïõò.ôï.
æçôÞóïõí

Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí:.
áíáãñÜöïíôáé.óôï.êÜèå.óåìéíÜñéï

Ôüðïò:	Óôá.ãñáöåßá.ôïõ.ðåñéïäéêïý.ÖÙÔÏãñáÖÏÓ,.
. áèÞíá,.ÔñïõðÜêç.1.&.Êïõñôßäïõ,.Ê..ÐáôÞóéá..
. (Óôï.ýøïò.Íï.282.ôçò.oäïý.Ëéïóßùí,.ìåôÜ.ôï.ÊÔÅË.

KåíôñéêÞò.ÅëëÜäáò.ðñïò.Ôñåéò.ãÝöõñåò).
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò.ÇÓáÐ.“KÜôù.ÐáôÞóéá”,.ìåôñü.

“áôôéêÞ”,.áóôéêÜ.ëåùöïñåßá.óôÜóç.“Âñåôôïý”.

Ταχύρρυθμα τετράωρα μαθήματα για εσάς 
που δεν έχετε πολύ χρόνο ελεύθερο!

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ 
ÖÙÔÏãñÁÖÏõ

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ
1	.Óôåßëôå.ìáò.óõìðëçñùìÝíç.ìå.fax..(210.8541485).Þ.ìå.e-mail.

. óôï.photomag@photo.gr.Þ.ìÝóù.ÅËÔá.ôç.ÄÇËÙÓÇ.. .

. ÓÕììÅÔÏ×ÇÓ..ìðïñåßôå.íá.êÜíåôå.êáé.online.åããñáöÞ.óôï..

. site.www.photo.gr..üðïõ.èá.âñåßôå.åðßóçò.ôï.áíáëõôéêü.. .

. ðñüãñáììá.ôùí.óåìéíáñßùí..

2. ìüëéò.ôç.ëÜâïõìå,.èá.óáò.ôçëåöùíÞóïõìå.ãéá.óõíåííüçóç.(åÜí..

. õðÜñ÷ïõí.èÝóåéò.êëð.)..

3. áêïëïýèùò,.ãéá.ôçí.ïñéóôéêÞ.êñÜôçóç.ôçò.èÝóçò,.èá.ðñÝðåé.. .

. ôï.áñãüôåñï.åíôüò.ôñéþí.çìåñþí,.íá.êáôáèÝóåôå.ôï.áíôßóôïé÷ï..

. ðïóü.óå.ôñáðåæéêü.ëïãáñéáóìü.ðïõ.èá.óáò.õðïäåßîïõìå... .

...Ç.áðüäåéîç.êáôÜèåóçò.ðñÝðåé.íá.ìáò.áðïóôáëåß.Üìåóá.ðñïò......

. åðéâåâáßùóç.óôo.fax:.210.8541.485.

. Þ.ìå.e-mail.óôï.photomag@photo.gr

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ
ãéá	Ýíá	óåìéíÜñéï:.
46,22.åõñþ.+.ÖÐá.19%.(€55)

ãéá	äýï	óåìéíÜñéá:.
88,23.åõñþ.+.ÖÐá.19%.(€105)

ãéá	ôñßá	óåìéíÜñéá:.
121,85.åõñþ.+.ÖÐá.19%.(€145)

ãéá	ôÝóóåñá	óåìéíÜñéá:.
168,07.åõñþ.+.ÖÐá.19%.(€200)

ãéá	ðÝíôå	óåìéíÜñéá:
210,08.åõñþ.+.ÖÐá.19%.(€250)

ãéá	Ýîé	óåìéíÜñéá:
243,70.åõñþ.+.ÖÐá.19%.(€290)
.
ãéá	åðôÜ	óåìéíÜñéá:
285,72.åõñþ.+.ÖÐá.19%.(€340).
.
.

Νέο, ανανεωμένο εαρινό πρόγραμμα

Ðëçñïöïñßåò óôï ôçëÝöùíï 210 8541400

Óåìéíáñéï Óåìéíáñéï2

Óåìéíáñéï3 Óåìéíáñéï4

Óåìéíáñéï7

1

Óåìéíáñéï5 Óåìéíáñéï6

Σύνθεση και αισθητική
Τα μυστικά για καλύτερες φωτογραφίες μέσα από απλές 
συμβουλές. Μάθετε για τον κανόνα των τρίτων, τη λειτουργία της 
προοπτικής, τα σχήματα και τα μοτίβα. Κατακτήστε τους κανόνες 
της σύνθεσης και κατανοήστε τις βασικές έννοιες της αισθητικής 
και της οπτικής αντίληψης.

Σάββατο 30 /5 10:00-14:00
Εισηγητής: ΤΆΚΗΣ ΔΕΒΕΛIΔΗΣ

Η ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή & τα μυστικά της

Ρυθμίσεις ανάλυσης – συμπίεση αρχείων. Φορμά αρχείο. 
Παράμετροι έκθεσης, λήψη με φλας. Ισορροπία λευκού. Ειδικές 
ρυθμίσεις ψηφιακής μηχανής. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε 
πριν αγοράσετε τη νέα σας ψηφιακή μηχανή. Όλα όσα πρέπει 
να ξέρετε για τη ψηφιακή μηχανή που ήδη έχετε αγοράσει.

Δευτέρα 1/6 18:00-22:00
Εισηγητής: ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

RΑW format
Workflow RAW αρχείων μέσω του Bridge και του Photoshop. 
Μεταφορά και αποθήκευση, τακτικές και κακοτοπιές. Ρυθμίσεις 
και ιδιότητες RAW αρχείων, επεξεργασία και διορθώσεις. 
Εναλλακτικές μορφές και προγράμματα επεξεργασίας.

Τετάρτη 3/6 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΏΡΓΟΣ ΤΖΏΡΤΖΗΣ

Βιντεοσκόπηση & μοντάζ
Προετοιμασία, λήψη, μοντάζ, παρουσίαση. Τεχνικά και 
αισθητικά θέματα. Πρακτικές συμβουλές. Μοντάζ στο 
Premiere Pro, βασικά εργαλεία, προσθήκη εφέ. 

Σάββατο 13/6 10:00-14:00
Εισηγητής: ΜΥΡΤΏ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

Photoshop Ι
Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα, είδη αρχείων - διαφορές. 
Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. Χρωματική διόρθωση, εισαγωγή 
στα Layers. Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector.

Σάββατο 6/6 10:00-14:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop ΙΙ

Layers, κανάλια (χρωματικά Alpha channels), αυτοματι-
σμοί (Actions), ρετουσάρισμα. Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK. 
Διαχείριση layer, layer mask.

Δευτέρα 8/6 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Προχωρημένες τεχνικές με Layers. Επιχρωματισμός Α/Μ φωτογραφίας, σύνθετη επεξεργασία. HDR για μεγάλη δυναμική περιο-
χή και διαχείριση κοντράστ, plugins και φίλτρα (Grain Surgery, Image Doctor, Focal Blade, Sharpener Pro, Filter Factory κλπ.)

Τετάρτη 10/6 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop ΙΙΙ

Π ΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ




