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 www.facebook.com/photovision.gr

20 - 23 ������� 2015

E������
 ������ ����������
������ ����� ��
 �� ����� ����
 «����!����»

 ��������" 20/3: 16:00 - 21:00
 #������ 21/3: 11:00 - 21:00
 �����" 22/3: 11:00 - 21:00
 $������ 23/3: 16:00 - 21:00

�%'#'(�! *+'# (,%'#!
	����� 
���������

EN	EKATH 	��������

photo.gr

action cams

εκθέσεις αν
αλ
ώσ
ιμα

ho
m

e 
ci

ne
m

a

αποθήκευση

άλ
μπ

ου
μ

τέχ
νη

τεχνολογία

βίντεο
evf

dslrαποθηκευτικά μέσα

εικόνα
εικό

να

εκπαίδευση

εκ
τυ

πω
τέ

ς

φωτογραφικά βιβλία

στούντιο

κάμερες
σεμινάρια εξ

οπλισμός εξ
ο

π
λ

ισ
μ

ό
ς

φωτογραφία

φίλ
τρ

α

μηχανές

μοντάζ

κάρτες

κορνίζες

αξ
εσ

ου
άρ

μπαταρίες

digital
τρ

ίπ
οδ

ακε
φ

α
λ

ές

σχολές

μελάνια

κυάλια

διαλέξεις

οθόνες

στήριξη

πα
ρο

υσ
ία

ση

τσάντες

φακοί

φ
ω

τισμός

flash

film

h
ar

d
w

ar
e

image storage

m
obile

photobook

χαρτιά

χημικά mirrorless

image

inkjet

photoshop

pixel

soft box

oled

lighting

m
onitors

mp

plotte
rs

p
rin

tin
g

scanner

album

σεμινάρια

printers

projection

m
em

or
y 

ca
rd

s

lig
h
t

softw
are

services

sources

storage

studio flash

video

φωτισ
τικ

ά

w
o

rksh
o

p
s

sy
st

em
 c

am
er

a

photofinishing

photofinishing

φωτισμός

φ
ω

τι
σ

μ
ό

ς

υλικά εκ
τύπωσης

τεχνολογία

τεχνολογία

τεχνολογίαpixel

μ
ο

ν
τά

ζ

μοντάζ

τσ
άν

τε
ς

τσ
άν

τε
ς

φωτα

σχολές

σχολές

4k

printing

fin
e 

ar
t

digital

digita
l

τεχνολογία

τε
χν

ολ
ογ

ία

services

σεμινάρια

d
slr

film

σχολές

σ
χο

λ
ές

σχολές σχολές

iso

album

χημικά

flash

εικ
όν

α

τρ
ίπ

ο
δ

α

m
obile

m
obileμελάνια

pr
oj

ec
ti

on
im

ag
e 

tr
an

sf
er

in
kj

et

d
slr

d
slr

φωτισμός

φω
τισ

μό
ς

αξ
εσ

ου
άρ

mp

im
age

im
age

im
ag

e

oled

ψηφιακή πλάτη

oled

ac
ti

on
 c

am
s

α
π

ο
θ

ή
κε

υ
σ

η

άλμπουμ

άλμπουμ

st
ud

io
 li

gh
tin

g

βίντεο

χαρτιά

οθόνες

μπαταρίες

sources

αποθήκευση

αποθήκευση

κυ
άλ

ια

video

dslr

mp



ΣΕΛΙ∆Α  2ΤΕΥΧΟΣ  251  •  ∆ΕΥΤΕΡΑ  8  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2014

ON L INE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  Γ ΙΑ  ΤO IMAGING -  EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

rρ

Η συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Η ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ IMAGING • No 251 / 8 - 9 -14

Τα ερωτήματα δεν είναι ρητορικά αλλά απόλυτα πραγματικά, ουσιώδη θα έλεγα: 

1. Χρειάζεται η ευρύτερη Ελληνική φωτογραφική αγορά σήμερα μία κλαδική έκθεση κι αν ναι...  μπορεί να τη   

    συντηρήσει; 

2. Υπάρχει εκείνη η κρίσιμη μάζα των επιχειρήσεων που πιστεύει ακόμη στην άμεση, πρόσωπο με πρόσωπο, ζωντανή

    επικοινωνία με τους πελάτες της;  

3. Θα υπάρξει ομαλό πολιτικό κλίμα και άρα καλή ψυχολογία μέσα στην έντονη προεδρολογία και εκλογολογία που 

    έχει ήδη ξεκινήσει και θα κορυφωθεί τον Φεβρουάριο; 

4. Θα πιάσει άραγε τόπο η καθόλου ευκαταφρόνητη επένδυση που απαιτεί η συμμετοχή σε μία σοβαρή κλαδική έκθεση; 

5. Θα γίνει η κατάλληλη διαφημιστική προβολή για να μάθει ο κόσμος την έκθεση και να την επισκεφθεί; 

    Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο πιο απλά και συνοπτικά γίνεται.

Ενδέκατη PHOTOVISION, 20-23 Μαρτίου 2015
Σε νέο, πιο λειτουργικό χώρο, δίπλα από τη στάση Μετρό “Ανθούπολη”
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Εditorial

EN∆EKATH ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

20 - 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Eκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου

Γενική άποψη του Εκθεσιακού Κέντρου Περιστερίου Αττικής με όλα τα Hall και τους περιμετρικά βοηθητικούς χώρους (parking κλπ) 

ΣΤ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣΤ. ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ
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PHOTOVISION 2015

T. TZIMA�

Η έκθεση είναι αναγκαία σήμερα 
περισσότερο από ποτέ!
Εκθέσεις στον ευρύτερο κλάδο imaging στη 

χώρα μας δεν πραγματοποιούνται κάθε μέρα. 

Το μοναδικό Μεγάλο Ραντεβού του κόσμου της 

εικόνας που διοργανώνεται με επιτυχία κάθε 

δύο χρόνια, σταθερά από το 1995, ακούει στο 

όνομα PHOTOVISION. Αυτό το ραντεβού δεν 

θα πραγματοποιούνταν ποτέ αν οι επιχειρήσεις 

/ εκθέτες και οι επισκέπτες / καταναλωτές δεν 

προσέρχονταν σε αυτό γιατί πολύ απλά δεν θα 

ένιωθαν την ανάγκη. Καλό το internet αλλά 

πολύ καλύτερη είναι η ζωντανή επικοινωνία με 

αυτόν που κατασκευάζει ή εισάγει το προϊόν και 

το πουλάει. Και μην μου πείτε ότι η απρόσωπη 

παράθεση συσκευών και προσφορών κλπ. 

στους  ψυχρούς πάγκους ενός πολυκατα-

στήματος, ικανοποιεί αυτή την ανάγκη των 

καταναλωτών για  γνωριμία με την “πηγή”. 

Σε καμία περίπτωση!

Όμως αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος. Η έκθεση 

είναι απαραίτητο να γίνει γιατί η ύπαρξή της 

υποδηλώνει σαφέστατα ότι ο φωτογραφικός 

κλάδος είναι όρθιος, ζωντανός. Υπάρχει και 

μάχεται. Το γνωρίζουμε ως διοργανωτές και 

γι’ αυτό θα βοηθήσουμε με κάθε τρόπο τις 

επιχειρήσεις που θα λάβουν μέρος στην έκθεση. 

Οι τιμές ενοικίασης των περιπτέρων θα είναι 

χαμηλές και πολύ προσιτές χωρίς καμία 

απολύτως υποβάθμιση παροχών και άλλων 

διευκολύνσεων προς τους εκθέτες. Φανταστείτε 

απλά και μόνον ν’ ακούγονταν στη φωτογραφική 

αγορά ότι δεν θα πραγματοποιηθεί 

η PHOTOVISION, δεν θα γίνει έκθεση το 2015. 

Το θέλει αυτό ο κλάδος;

Ναι, υπάρχουν πολλές υγιείς 
επιχειρήσεις στην Ελληνική 
φωτογραφική αγορά!
Ο ευρύτερος κλάδος imaging διαθέτει ελάχιστες, 

συγκριτικά με άλλους κλάδους, εταιρίες “ζόμπι” 

δηλ. υπερχρεωμένες χωρίς κανένα μέλλον. 

Οι παροικούντες τη φωτογραφική Ιερουσαλήμ το 

γνωρίζουν. Οι υπόλοιπες παρά την κρίση και τα 

προβλήματα, το παλεύουν. Όποιος θέλει ας ρίξει 

μια (δειγματοληπτική) ματιά σε ισολογισμούς του 

πολύ δύσκολου 2013 και θα το διαπιστώσει. 

Θα αντιληφθεί το νοικοκυριό, τα μαζέματα, 

θα δει μικρά κέρδη μεν και θα νιώσει μια 

συγκρατημένη αισιοδοξία δε. Καθόλου άσχημα 

αν δούμε τι έχει συμβεί σε άλλους κλάδους. 

Δεν θα γίνουν εκλογές!
Η τοποθέτησή μου αυτή είναι απολύτως 

προσωπική και τελείως ‘‘τεχνοκρατική’’. 

Δεν μπαίνω σε προεκτάσεις και σκέψεις αν θα πρέπει να φύγει αυτή 

η κυβέρνηση ή όχι κλπ. Βλέπω τα πράγματα εντελώς ψυχρά και ως εκ 

τούτου τολμώ να διατυπώσω την άποψη ότι το αργότερο μέχρι μέσα 

Φεβρουαρίου η κατάσταση θα έχει εκτονωθεί με την εκλογή νέου 

Προέδρου Δημοκρατίας. Και εν όψει της νέας και πολλά υποσχόμενης 

τουριστικής σεζόν θα υπάρξει ηρεμία. Ήδη εκφράζεται από πολλούς 

η βεβαιότητα ότι έχει εξευρεθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 180 

βουλευτών για την υπερψήφιση νέου προέδρου. 

...Και στο κάτω κάτω της γραφής πότε ήταν πιο ήρεμα 
τα πράγματα;
Μήπως στη PHOTOVISION 2003 που έγινε παραμονές της εισβολής 

στο Ιράκ τότε που όλοι μιλούσαν για τον Γ’ παγκόσμιο πόλεμο και 

για τις προφητείες του Νοστράδαμου; Ή μήπως στη PHOTOVISION 

2001 με τη μισή χώρα αποκλεισμένη από χιόνια και απαγορευτικά 

και την άλλη μισή από τα τρακτέρ των αγροτών; Δυστυχώς η Ελλάδα 

δεν είναι Γερμανία. Όλα τα επιχειρηματικά σχέδια υλοποιούνται μετ’ 

εμποδίων. Δεν θυμάμαι τα τελευταία 30 χρόνια να υπήρχε αυτό το 

απολύτως ήρεμο, ιδανικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Έτσι και τώρα... 

Νέος χώρος με πολλά πλεονεκτήματα
Η PHOTOVISION 2015 θα πραγματοποιηθεί σε νέο εκθεσιακό χώρο 

όπου ένα πάγιο αίτημα εκθετών και επισκεπτών βρήκε τη λύση του: 

Στα τέσσερα μεγάλα και διακριτά μεταξύ τους Ηall (στο ίδιο επίπεδο) 

θα συγκεντρωθούν ομοειδείς εταιρείες / εκθέτες όπως συνηθίζεται 

σε όλα τα μεγάλα εκθεσιακά κέντρα του εξωτερικού: Ένα Ηall 

θα καταλαμβάνουν οι αντιπροσωπείες φωτογραφικών μηχανών, 

ένα ο κλάδος ψηφιακών εκτυπώσεων και άλμπουμ, ένα ο βαρύς 

επαγγελματικός εξοπλισμός και σ’ ένα μεγάλο Ηall θα συγκεντρωθούν 

όλα τα σωματεία, οι φωτογραφικές λέσχες, οι εκθέσεις, οι ομιλίες και 

γενικά όλες οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. 

Διαφημιστική προβολή
Για μία ακόμη φορά, όπως όλα τα τελευταία χρόνια, η PHOTOVISION 

2015 θα έχει μεγάλο χορηγό επικοινωνίας τον Όμιλο της 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ που θα προβάλει δυναμικά με όλα τα μέσα την 

έκθεση. Εκτός αυτού θα υπάρξει έντονη προβολή της έκθεσης και 

από πολλά άλλα μέσα ενημέρωσης (διαδίκτυο, ράδιο, TV κλπ.) 

εξασφαλίζοντας την απαραίτητη δημοσιότητα που θα φέρει όλους 

τους ενδιαφερόμενους επισκέπτες – καταναλωτές στον εκθεσιακό 

χώρο. Σκεφθείτε ακόμη την πανεύκολη πρόσβαση με το Μετρό, πόσο 

μεγάλο αντίκτυπο θα έχει στην επισκεψιμότητα.

Πολύ σύντομα, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα ανοίξει και το 

επίσημο site της έκθεσης στο οποίο θα βρείτε όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες και απαντήσεις στα ερωτήματά σας. Όμως μην διστάσετε 

καθόλου να επικοινωνήσετε μαζί μας για οτιδήποτε σχετίζεται με την 

επόμενη διοργάνωση της PHOTOVISION 2015. Τόσον εγώ όσο και οι 

συνεργάτες μου στο περιοδικό είμαστε στη διάθεσή σας για να σας 

δώσουμε κάθε πρόσθετη διευκρίνιση και πληροφορία.

Ο κύβος ερρίφθη!

Ας ατενίσουμε θετικά και αισιόδοξα το μέλλον, γιατί ως γνωστόν το 

μέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιμάζουν.
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I AM A MODERN MASTERPIECE

Nikon_Q920_SIDD_KV_SP_INT_ENG.indd   1 20.06.14   18:27

I AM THE NEW NIKON D810. Είμαι η απόλυτη ευελιξία υψηλής ανάλυσης. 
Χάρη στον καινούργιο μου αισθητήρα φορμά FX με 36,3 megapixel, τον επεξεργαστή εικόνας 
EXPEED 4 και το εύρος ISO από 64 έως 12.800, δεν υπάρχουν συνθήκες φωτισμού τις οποίες 
να μην μπορώ να χειριστώ. Επιπλέον, η λειτουργία λήψης ριπής έως 7 καρέ ανά δευτερόλεπτο 
και η εγγραφή video Full HD σε πολλά φορμά στα 60p διασφαλίζουν ότι κανένα θέμα δεν θα 
διαφύγει από τον φακό μου. Είμαι φτιαγμένη για την τελειότητα. nikon.gr  

Δείτε πώς δημιουργήθηκε η αυθεντική εικόνα. Επισκεφθείτε το youtube.com/iamnikon. 

Image © Miss Aniela

http://www.damkalidis.gr/index.html


������ 5��	
�� 251 •  ��	���� 8  ���������	 2014

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

 

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 

��"*�+,&���: Άννα Μανουσάκη www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ�ò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá. 

Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü 

åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.

��� �� ���	
	 
� Photobusiness Weekly �
� ������� ��� mail ���	� ��� �� ��� 
� �����	
	 �
� photobusiness@photo.gr 


"/"$'!

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 Δ.Ε.. την οποία ευχαριστούμε θερμά. 

Ρώσικη φωτογραφία γάμου
�������	
��� ��� �����	�...

www.photo.gr
www.photobusiness.gr/xalara/Russia.pdf
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Κυκλοφορεί στα περίπτερα

NEO TEYXΟΣ

Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου

http://www.photo.gr/shop/old-magazines-3/fotografos-no-232/
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…και η ανίερη σχέση με τα smartphones

Tα τελευταία δύο τρία χρόνια η βιομηχανία του 

imaging …ψάχνεται. Δεν είναι καν έφηβη αλλά 

μια μάλλον ώριμη κυρία που αναζητά επίμονα 

την ανανέωση. Που δεν της έφτασε το ψηφιακό 

makeover για να ενισχύσει την δημοτικότητά 

της και τώρα φλερτάρει με άλλα κόλπα. Με το 

WiFi, με άλλου τύπου (επαφικά) interfaces, με τα 

smartphones κλπ. 

Τους εγκέφαλους του marketing στις εταιρίες 

imaging καταδυναστεύουν οι πωλήσεις των 

smartphones. Tων διαβολικών συσκευών που 

όχι μόνο ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα 

των υποψήφιων καταναλωτών αλλά σχεδόν 

μονοπωλούν τη φωτογραφική ενασχόληση. 

Πώς να εξηγήσει κανείς την αντίφαση ότι οι 

χρήστες επιμένουν να φωτογραφίζουν με τις 

χαμηλού επιπέδου και υποδεέστερης απόδοσης 

κάμερες των κινητών παρά με τις πολύ καλύτερες 

φωτογραφικές; Ευχρηστία, φορητότητα, μόδα, 

σημείο των καιρών, όλα μαζί; Προτιμήστε την 

εξήγηση της αρεσκείας σας. Ή της θρησκείας σας… 

Ανεξάρτητα σε ποιόν θεό πιστεύουμε εμείς, στο 

marketing πιστεύουν στο διαχρονικό motto “Ιf 

you can’t beat them, join them”. Μεταφραζόμενο: 

αν μισείτε τα καταραμένα smartphones και δεν 

μπορείτε να κάντε κάτι γι αυτό, κολλήστε πάνω 

τους. Κυριολεκτικά. 

Όπως έκανε η πρώτη διδάξασα Sony ένα χρόνο πριν με την παρουσίαση των lens 

style camera σειράς QX (την οποία μόλις ανανέωσε όπως γράφουμε σε άλλες 

σελίδες). Tα Sony QX μοιάζουν με φακούς αλλά δεν είναι μόνο φακοί, τραβούν 

φωτογραφίες αλλά δεν έχουν σκόπευτρο (!) είναι σχεδόν αυτοδύναμα αλλά όχι 

εντελώς. Για να βρουν το έτερον -ηλεκτρονικό- ήμισυ, ακουμπάνε ή κολλάνε 

ή συναρμολογούνται ή απλά συνυπάρχουν εξ αποστάσεως με smartphones 

(ομοιότητες με σύγχρονα ζευγάρια τελείως συμπτωματικές). Τα εκμεταλλεύονται 

σαν συμπληρωματικό στοιχείο αλλά οριακά ζουν και ανεξάρτητα,  με τις δικές τους 

μπαταρίες και τις κάρτες τους, κομπλέ! 

Το ζήτημα είναι αν μια lens style camera ευτυχεί στη συμβίωση με το έτερον ήμισυ, 

το smartphone. Που σημειωτέον έχει και δική του κάμερα. Σαν περίεργο ερωτικό 

τρίγωνο ακούγεται αφού  υφέρπει ο ανταγωνισμός και η σχέση δοκιμάζεται 

συνεχώς. Το smartphone εξακολουθεί να έχει κάμερα, όχι και τόσο σπουδαία όσο 

το QX. Eπίσης το QX έχει όγκο και βάρος οπότε το σκέφτεται ο χρήστης να το έχει 

μαζί του πάντα παρότι αναγνωρίζει τις πολύ καλύτερες επιδόσεις. 

Στο μεταξύ κάπου ζήλεψε η πάλαι ποτέ ένδοξη Kodak και ανερυθρίαστα αντέγραψε 

την ιδέα με τις δικές της Smart cameras SL10/SL25 (πληρώνει άραγε δικαιώματα;). 

Aκόμη και η Vivitar έχει παρεμφερές μοντέλο! Το σκέφθηκαν και στην Casio – μια 

εταιρία που δυστυχώς δεν βλέπουμε πια στην Ελλάδα αλλά έχει γράψει ιστορία 

στις compact – και είπαν να πρωτοτυπήσουν με την actioncam Exilim FR10 μια 

μηχανή όχι δύο σε ένα αλλά ένα συν ένα. Ξεχώρισαν λοιπόν τελείως το module 

του φακού από το σώμα τα οποία επικοινωνούν ασύρματα με Bluetooth. Aν ο 

χρήστης θέλει τα δύο κουμπώνουν μεταξύ τους αλλά πάλι δουλεύουν χωρίς 

ηλεκτρική επαφή.  

Ηθικό δίδαγμα. Η βιομηχανία του imaging ψάχνεται να εντυπωσιάσει τεχνολογικά 

και λειτουργικά, εμείς ψάχνουμε το χρήμα για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη 

και εσείς αναγνώστες μας ψάχνετε το νόημα πίσω από την ανελέητη κούρσα της 

καινοτομίας για την καινοτομία.
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Στα μέσα Αυγούστου η GfK 

έδωσε στη δημοσιότητα 

τα αποτελέσματα του 

δείκτη TEMAX για το 2ο 

τρίμηνο του 2014, τα οποία 

παρουσιάζουν θετικό 

πρόσημο. Να σημειώσουμε 

ότι ο TEMAX είναι ένας 

δείκτης της GfK που 

παρακολουθεί τις αγορές 

των τεχνολογικών αγορών. 

Στο πλαίσιο της έρευνας, 

η GfK συλλέγει δείγματα 

από 425.000 καταστήματα 

λιανεμπορίου σε 

περισσότερες από 30 χώρες 

συμπεριλαμβανομένης 

και της Ελλάδας, σε τακτά 

χρονικά διαστήματα. Ας 

δούμε λοιπόν τι προκύπτει 

από τα πορίσματα της GfK για 

την βασανισμένη ελληνική 

αγορά. Σημειώνουμε και πάλι 

ότι πρόκειται για το 

2ο τρίμηνο του 2014.

Συνολικά λοιπόν κατά το 2ο τρίμηνο του 2014 η αγορά των τεχνολογικών καταναλωτικών προϊόντων 

έκλεισε στα 400 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη κατά 7,6% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013.

• Ο κλάδος της πληροφορικής συνεχίζει την πολύ καλή πορεία του. Εκφραστές της ανόδου είναι τα tablet 

αλλά και οι desktop υπολογιστές , που γνώρισαν αύξηση μετά από αρκετά τρίμηνα. 

• Για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο η αγορά των ειδών εξοπλισμού γραφείου  σημείωσε θετικό πρόσημο. 

• Τόσο οι εκτυπωτές οι οποίοι συνεχίζουν να αυξάνουν τον τζίρο τους με πάνω από 20% όσο και τα 

πολυμηχανήματα, τα οποία καταγράφουν διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης.

• Mε σταθερούς ρυθμούς συνεχίζεται και για το δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς η ανοδική πορεία στον τομέα 

των Μεγάλων Λευκών Συσκευών καταγράφοντας επίσης σταθερή εικόνα σε επίπεδα μέσης τιμής.

• Οι μικρές οικιακές συσκευές αυξάνουν το οριακά θετικό πρόσημο του προηγούμενου χρόνου στο 

+4,3%.

• Στον κλάδο του imaging τώρα, παρόλο που παρουσιάζει γενικότερα πτώση, η εικόνα είναι πιο θετική 

από τον προηγούμενο χρόνο μιας και ανέβηκαν οι πωλήσεις των DSLR, των mirrorless και των 

superzoom compact. 

• Ευνοημένες στάθηκαν και οι τηλεοράσεις, χάρη και στο Mundial, αφού οι μεγάλες συσκευές (>40 

ίντσες) και οι Ultra High Definition σημείωσαν πρόοδο σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. 

• Στις τηλεπικοινωνίες, τα απλά κινητά τηλέφωνα συνεχίζουν την πτώση τους ενώ τα smartphones έχουν 

σταθερή πορεία. Συνολικά ο κλάδος παρουσίασε οριακές απώλειες.

 

Παρόλο την αύξηση της συνολικότερης αγοράς, η φωτογραφική αγορά συνεχίζει την καθοδική 

πορεία, μιας και τα νούμερα μετράνε για όλα τα φωτογραφικά είδη. Η αύξηση των πωλήσεων των 

φωτογραφικών αγορών θα μπορούσε, αν και κάπως αυθαίρετα, να αποδοθεί στην έλευση της 

καλοκαιρινής περιόδου και της προετοιμασίας των διακοπών, όπου απαρέγκλιτα χρειαζόμαστε  

φωτογραφική μας μηχανή. Το μόνο που μένει τώρα είναι να ελπίζουμε σε ανάκαμψη μέχρι το τέλος 

της χρονιάς... 

GfK
Ανάκαμψη για την αγορά των καταναλωτικών
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Στις μεγάλες αλλαγές της τεχνολογίας 

αυτοί που δεν προσαρμόζονται, που 

δεν εξελίσσονται πεθαίνουν. Οι μόνοι 

που προσαρμόστηκαν αλλά με λάθος 

τρόπο και επιβιώνουν είναι οι Έλληνες 

φωτογράφοι. Πουθενά στο κόσμο δεν 

θα δεις επαγγελματίες φωτογράφους 

και φωτογραφικά καταστήματα σαν 

αυτά που συναντάς σήμερα (2014) στην 

Ελλάδα. Φωτογραφικά καταστήματα 

που μας γυρίζουν δεκαετίες πίσω 

(1950-1960). Το μόνο που άλλαξαν 

ήταν ο σκοτεινός θάλαμος μ’ έναν 

υπολογιστή, ένα photo kiosk που εκεί 

τυπώνουν και τα επαγγελματικά...

                             

� �(">>�6+"�,"� *?�)>$'*)� &�+�$" 
Του φωτογράφου Αντώνη Καραγιαννάκη *

Η ευκολία με την οποία σήμερα οι επαγγελματίες φωτογράφοι κάνουν τις λήψεις είναι 

απαράδεκτη. Δεν έχουν ποιότητα και στην πλειοψηφία τους οι φωτογραφίες είναι 

απογοητευτικές. Ο λόγος; Μα η ευκολία της ψηφιακής τεχνολογίας. Παλιότερα οι φωτογράφοι 

λόγω συνθηκών, γιατί φωτογράφιζαν με film και επειδή υπήρχε το κοστολόγιο της εμφάνισης, 

της εκτύπωσης κ.ά. αναγκάζονταν να κινηθούν πολύ προσεκτικά, με μέτρο και οικονομία. 

Έτσι το κάθε πλάνο ήταν μελετημένο, προσεγμένο, σκηνοθετημένο, σωστά φωτισμένο, 

καδραρισμένο. Δεν τράβαγαν όπως κάνουν σήμερα οι ‘’δήθεν’’ καλλιτέχνες φωτογράφοι 

“για πλάκα” δεκάδες ή εκατοντάδες λήψεις. Σήμερα αγοράζουν μία ψηφιακή φωτογραφική 

μηχανή, βάζουν μια κάρτα μνήμης, φωτογραφίζουν σε αρχεία JPEG και κάνουν χιλιάδες 

λήψεις χωρίς μέτρο. ‘’Ουκ εν τω πολλώ το ευ’’ συνάδελφοι! 

Γι’ αυτό, θα ήταν καλό οι νέοι φωτογράφοι να αρχίσουν να φωτογραφίζουν και πάλι με την 

λογική και την φιλοσοφία του film. Ένας πολύ καλός επαγγελματικός εξοπλισμός μαζί με την 

εμπειρία και τις γνώσεις εγγυώνται την καλύτερη ποιότητα στην φωτογραφία. 

Να επενδύσουν σε φακούς σταθερής εστίασης (16mm, 35mm, 50mm, 85mm,105 mm). 

Οι φακοί  zoom είναι καλοί - αλλά για την ευκολία και όχι για ποιότητα. 

                                                                                       Συνεχίζεται στις επόμενες σελίδες

E6�!��$) @�+"
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Έτσι  θα ξεχωρίσει η δουλειά του απαιτητικού επαγγελματία φωτογράφου από του 

χομπίστα, του περιστασιακού, του αεριτζή. Τα σώματα των φωτογραφικών μηχανών 

αλλάζουν, έρχονται και φεύγουν, οι καλοί φακοί μένουν για μία ζωή.

Να κάνουν σωστές και όμορφες λήψεις. Να φωτίζουν σωστά (φωτογραφικά) όχι σαν να 

φωτίζουν... Supermarkets η κρεοπωλείο! Στ’ όνομα της μόδας να μην γελοιοποιούν τα 

ζευγάρια με δήθεν μοντέρνες λήψεις για τάχα μου μοντέρνες φωτογραφίες. 

Να λένε ότι φωτογραφίζουν με την μέθοδο photojournalism (φωτορεπορτάζ), fashion & 

glamour weddihg photograhy (απομίμηση της φωτογραφίας μόδας στην φωτογραφία 

γάμου) ή να φωτογραφίζουν σε still documentary (ντοκιμαντέρ) και επόμενης μέρας 

του γάμου (next day) και γενικά όλες  αυτές τις αστειότητες που ακούμε και βλέπουμε 

σήμερα. Όπως π.χ το νυφικό κρεμασμένο στο δέντρο, τα μανικετόκουμπα του γαμπρού, 

τα παπούτσια της νύφης και του γαμπρού, το σκυλάκι της νύφης, το παρανυφάκι που 

χασμουριέται, τον γαμπρό να κάνει τον... τερματοφύλακα κ.α. 

Το 90% αυτών των φωτογραφιών γάμου βλέπουμε να γίνονται στην θάλασσα όπου 

βάζουν νύφη και γαμπρό να τρέχουν ξυπόλητοι στην παραλία. Ακόμη τους βλέπουμε  να 

τους πηγαίνουν σε πάρκα, σε δρόμους, στα χωράφια, σε παλιά βαγόνια κ.λ.π. λέγοντάς 

τους ότι κάνουν φωτογράφηση... studio γιατί χρησιμοποιούν (και αυτό σπάνια) ένα 

studio-flash στην εξωτερική φωτογράφηση. Έχουν κάνει όλα τα κάστρα, τα δάση, τα 

ποτάμια... studio φωτογραφίας π.χ  (Λαμία, Λάρισα, Λιβαδειά, Ηράκλειο, Χανιά, Ναύπλιο, 

Πάτρα). Εκεί πηγαίνουν στην ίδια τοποθεσία πέντε - έξi ζευγάρια να τα φωτογραφίσουν 

όπου κυνηγάει ο ένας τον άλλον... Για γέλια και για κλάματα. Είναι πολύ ωραία 

η εξωτερική φωτογράφηση αλλά όταν γίνεται σωστά, με οργάνωση, τον κατάλληλο 

εξοπλισμό και με γνώσεις.  Όχι με ένα φλας επάνω στην μηχανή να λένε ότι κάνουν 

καλλιτεχνική φωτογραφία γάμου. 

Έλεος! Έχω δει πάρα πολλές 

φορές σε διάφορες ιστοσελίδες 

φωτογράφων, τη νύφη με μακριά 

(extensions) μαλλιά στο γάμο της με 

κοντά και άλλο κτένισμα και χωρίς 

μακιγιάζ την επόμενη μέρα (next 

day) στην φωτογράφηση. Ο γάμος το 

Σαββατοκύριακο και η φωτογράφηση 

άλλη μέρα με μακρινά πλάνα για να 

μην φαίνονται οι ατέλειες και άλλα 

τρελά... Και όλα αυτά είναι ο κανόνας 

όχι η εξαίρεση. Να σταματήσουν 

να λένε ότι αυτό θέλουν τα νέα 

ζευγάρια. Αυτό τους προτείνουν οι 

νέοι και άσχετοι και οι δήθεν μοντέρνοι 

φωτογράφοι, αλλά δυστυχώς και 

πολλοί εκ των επαγγελματιών πού δεν 

τους δίνουν καμία άλλη εναλλακτική 

λύση. Είναι να απορείς  με τη λογική  

των επαγγελματιών φωτογράφων 

σήμερα. Ευθύνη όμως έχουν και τα 

ζευγάρια που δίνουν πολλά λεφτά σε 

νυφικά, στολισμούς, δεξιώσεις με video 

wall, πυροτεχνήματα κ.α, αλλά εκεί 

που πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη 

προσοχή δηλαδή στον φωτογράφο 

και τις φωτογραφίες, τον κλείνουν 

πακέτο με το νυφικό, τις μπομπονιέρες, 

το κέντρο ή σε διάφορες (νέα μόδα) 

απρόσωπες εταιρίες που ασχολούνται 

με την φωτογραφία γάμου. 

Η προχειρότητα και η γελοιότητα στο 

ανώτατο στάδιο. Πόσοι και ποιοι από 

τους σημερινούς έχουν σπουδάσει  

σωστά την φωτογραφία και έχουν 

φωτογραφική παιδεία; Οι γνώσεις 

και η μόρφωση των περισσοτέρων 

περιορίζεται σε κάποια σεμινάρια. 

Η τέχνη της φωτογραφίας δεν 

μαθαίνεται με μερικά σεμινάρια, 

δηλαδή  εάν δεις τρεις τέσσερις φορές 

τον Jose Mourinho και τον ακούσεις 

στην προπόνηση θα γίνεις προπονητής; 

Φωτογράφος όμως γίνεσαι...  

Θα ήθελα να ήξερα  σε αυτά τα 

σεμινάρια εάν τους μαθαίνουν πως 

μετά από κάθε λήψη θα πρέπει να 

κοιτάζουν την οθόνη της μηχανής και 

να δείχνουν τις λήψης στα ζευγάρια. 

Τα σεμινάρια είναι για να οικονομάνε 

κάποιοι έξυπνοι από κάποιους 

άλλους... λιγότερο έξυπνους. 

Δείτε τις φωτογραφίες όλων αυτών που 
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κάνουν αυτά τα σεμινάρια. Όλοι κάνουν τα ίδια πράγματα, χωρίς πρωτοτυπία και φαντασία, 

ξεπατικώνουν ο ένας από τον άλλον σχεδόν φωτοτυπικά, με την ίδια συνταγή. 

Η φωτογραφική παιδεία σήμερα είναι χαμηλή έως ανύπαρκτη. Οι νεότεροι ‘’επαγγελματίες 

φωτογράφοι’’ δεν ξέρουν ούτε τα βασικά για την φωτογραφία, δεν φωτογραφίζουν, απλώς 

κάνουν πλάκα, χαβαλεδιάζουν, πηγαίνουν τρεις -τέσσερις (έχω δει έως και έξη!) σε έναν 

γάμο! Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την φωτογραφία γάμου. Όπως και για ‘’χαβαλέ’’  

γίνονται οι περισσότεροι γάμοι σήμερα... Μέσα σε αυτή την μετριότητα, τον ξεπεσμό και την 

παρακμή δεν ξεχωρίζουν ούτε και οι λίγοι καλοί και ταλαντούχοι νέοι φωτογράφοι. 

Οι σημερινές αμοιβές ακόμα και των καλών και μεγάλων καταξιωμένων φωτογράφων 

έχουν γκρεμιστεί στα τάρταρα. Πιο κάτω και από το ένα τρίτο των παλιών, καλών εποχών. 

Η Ελλάδα σήμερα είναι γεμάτη με φωτογράφους γάμων και όλοι τους με διεθνείς 

βραβεύσεις & διακρίσεις και μέλη σε διάφορα global professional group, WPJA, WPPI, 

PDN, PDN,SWPP κ.α.

Αρκετά έχει ξεπέσει η τέχνη της φωτογραφίας, με όλους αυτούς τους άσχετους. Γεμίσαμε 

‘’γαμο-φωτογράφους’’ που ενώ  δεν ξέρουν τίποτα από φωτογραφία, μας λένε ότι κάνουν 

τέχνη. Αρκετά ανεχτήκαμε όλοι αυτή την γκλαμουριά, τα κυκλώματα, τις ομαδούλες, τις 

παρεούλες, τους δήθεν ειδικούς της καλλιτεχνικής και μοντέρνας φωτογράφησης γάμου 

και όχι μόνο, που πουλάνε όλα αυτά τα υποπροϊόντα για καλλιτεχνικές φωτογραφίες και 

επιπλέον να δίνουν μαθήματα φωτογραφίας!!! Την γνώση της φωτογραφίας την αποκτάς 

με πολύ δουλειά, εμπειρίες, μεράκι και συνεχή ενημέρωση στην νέα ψηφιακή τεχνολογία. 

Για να υπάρξει μέλλον θα πρέπει να γίνουν σωστές επιλογές τώρα όσο είναι νωρίς. 

Όχι αύριο που θα είναι πολύ αργά, αλλά σήμερα που η κρίση είναι κυρίως κρίση αξιών. 

Τώρα πού ο καθένας νομίζει πως αγοράζοντας μια DSLR έγινε φωτογράφος. 

Αυτόν τον ολισθηρό δρόμο τον έδειξαν και οι επαγγελματίες φωτογράφοι με “κακής 

ποιότητας” υπηρεσίες που προσέφεραν γιατί παρότι έχουμε στα χέρια μας μία πανίσχυρη 

τεχνολογία και μπορούμε να κάνουμε θαύματα οι περισσότεροι ασχολούμαστε με 

ηλιθιότητες. Να μην μας κακοφαίνεται που διάφοροι ανεβάζουν σε διάφορα sites, 

facebook στο internet οδηγίες π.χ  ‘’μυστικά διαπραγμάτευσης της τιμής με τον φωτογράφο 

του γάμου σας’’. 

Σήμερα που όλα προχωράνε η φωτογραφία παραμένει στάσιμη. Τώρα πού έχει φτάσει το 

σημείο μηδέν μόνον με υπευθυνότητα, σοβαρότητα, τέλεια φωτογραφία, θα μπορέσουμε 

να ξαναφέρουμε τον κόσμο στα φωτογραφεία.Οι επαγγελματίες θα πρέπει να σταματήσουν 

να κοροϊδεύουν τον κόσμο με όλες  αυτές τις ηλιθιότητες που κάνουν, π.χ άλμπουμ 

γάμου με καρδούλες και περιστέρια, το ζευγάρι μέσα στα στέφανα κ.α και να λένε, ότι 

φωτογραφίζουν ψηφιακά, τυπώνουν 

σε φωτογραφικό χαρτί, κάνουν 

ασπρόμαυρες και σέπια φωτο-

γραφίες κ.α. 

Με την επικράτηση της ψηφιακής 

τεχνολογίας οι περισσότεροι έχασαν 

την γη κάτω από τα πόδια τους γιατί 

είχαν στηρίξει όλη τη φωτογραφική 

τους φιλοσοφία στα minilab, στην 

εμφάνιση των film και στην εκτύπωση 

φωτογραφιών και νόμιζαν ότι είχαν 

λύσει το οικονομικό, το δικό τους, 

των παιδιών τους και των εγγονιών 

τους. Γι’ αυτό τρελάθηκαν. Αλλά 

δεν φταίει μόνον η κρίση για όσα 

στραβά έγιναν και γίνονται στον κλάδο 

της επαγγελματικής φωτογραφίας. 

Η απάθεια, ο ‘’ωχαδερφισμός’’, 

η προχειρότητα και η άγνοια των 

περισσότερων, αν όχι όλων, στη νέα 

τεχνολογία ήταν ζήτημα χρόνου να 

οδηγήσουν τα πράγματα εδώ πού είναι 

σήμερα. Μαζί με την κρίση χάσαμε 

και την κρίση μας σχετικά με το τι είναι 

ωραίο και τι όχι. 

Ο καθένας ας να αναλάβει τις ευθύνες 

που του αναλογούν προσωπικά και να 

πράξει τα δέοντα.

Y.Γ: 1

 ΑΠΑΝΤΗΣΗ : Προς τον Σύλλογο 

Επαγγελματιών Φωτογράφων Ηλείας 

‘’ΦΩΤΑΚΤΙΣ’’ για το άρθρο ‘’Μύθοι 

& Αλήθειες για τον Επαγγελματία 

Φωτογράφο στο PhotoΒusiness 

Weekly Νο 248: 

Φαίνεται ότι ζουν σε «μια άλλη χώρα», 

ή δεν γνωρίζουν την πραγματικότητα... 

Υ.Γ:2

Προς τον κύριο Γιώργο Τζιαβάρα: 

Συγχαρητήρια για τις σωστές 

απαντήσεις και τοποθετήσεις στο 

όλο θέμα.

* Ο Αντώνης Καραγιαννάκης είναι 

επαγγελματίας φωτογράφος. 

Διατηρεί μαζί με τους δύο γιους του ένα 

από τα πιο γνωστά φωτογραφεία της 

Λιβαδειάς επί της οδού  

Ελευθερίου Βενιζέλου 36, TK 321 00 

Τηλ.: 22610 87002 φαξ: 22610 23002

www.studiokaragiannakis.gr 
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http://www.focus.edu.gr/index.html
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Camu
Νέα iOS εφαρμογή για λήψη 
φωτογραφιών και βίντεο

��� ��� iOS ����
�	� ����� �������
� 

��� App Store ��� ��� ��	� 
���. 

��������� 	�� �� Camu, � ����� �������� 

�� �������� ����������� ���� ������ 

�� �������� ����
�	� �� ��
��� ��� 

iPhone. �!�����
��� ��� �� Sumoing, 

� Camu �������� ����� ��������� 

���"��	���� ���� ��� sharing. #��� ��� 

����	����� ������� ��� � ���������� 

��$� %�����, 
� ���� 15 �������������. 

#������� � ����
�	� �������� 
�� 

�����	� �����	
���� ������� ��� ������� 

� ���������� ��$� �� ����������� 

�����	�� ���� ��� � ��
����	�� ����& 

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

Superfocus ��������� ��� !����� �� ����"�� 

�� %��� ������ �� ���� ���������, ���� 

%	���� �� ����	�����, ���� �		�&���� 

��� ����� ��� ���
�&���� �� �����	�. 

(��
�, ����� ������ � ���������� ���
���� 

��� ����	����� %�&���� 
�� ��������� 

����� � �����	���� ��� ��� �� ����
� 

���	��� ��� �������� � ����
�	�.  

)�� 	�� �� ���
�����
� ��� ����	������, 


��� �� Camu �� !����� 
������ 

�� �������� �� ����	����� ��� ���� 

��� ����� ��� ������� ��� ���� �� �� 


��������� 
��� ��� social media. 

�� �������� 
� ���� ����
�	� ��� 

����!���� �� ���� ��� %�%������� 

����	������, � Camu ���%�&�� ��� 

���������� ���������� ��� �����	� �� 

��
��� ������� ��� ��"���
��� ��� 

������. ��� �� ����� � ����
�	� ����� 

�������
� 
��� �� !����� �������	���� 

iOS 7 � �������� ��� ��� �������
�&���� � 

������ 	�� Android.

�) selfie ��� +"B+)!�
Σε ποιόν ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα; 

*��� 
��� ��� 2011 ���� ��!� ������������ � selfie ����	����� 
�� 


�+
�� ��� ����� 
����� 
����� (macaca nigra) ������� �������� ��� 

���������� ������� �!���� ��� ���������. 4 �����
� �����, 
�+
�� ��!� 

��������� �� ����	������ 
�!��� ��� ����	����� David Slutter ���� �� 

�������� ��� ���		��
������ ��� ��"����� ���� 6�������� ��� ��!� ���%�"�� 

������ ����	�����. (��
��� �� ���� ���� ��� 
����� ���� ���� �� ����� 

��������� �� ������ �� ����	���� �����
�. 8����� �������� � Wikimedia 

��
����	��� 
�� �����	� 22 ��. ����	������, �� ����� ���������� �������� 

������
����, %�&���� ��� 
�� ��� �� selfie ����	����� ��� ��	�����
��� �����. 

9��� ���������� 
�� ��������� ���
��� ��� ����	����, � ����� ��!���&���� 

��� � ����	����� ������������� ��� ��� ������� �� ����
����� ������
��� ��� 

��� Wikimedia, ��� �������� �� ��� ����%���� ��� �� internet ��	���� �� ����� 

���������� (res communes omnium) ��� ��� ��������� �� ��������� copyright. 

'� ��
� 	������ ���
� ��� ��������� ������ ������� �� �����
� �� ����� ������ 

� ����	�����. (�� �� 
�� �� :������ ����
������ ;�����
���� ��� 4�( 

�������� �� ����!������ ��
��� �� ����	����� ��� ���%�"� 
�� 
�+
�� ��� 

��� ��� ���� ������� �� &���
� �� ���� 
��� �� ����
� ��� ��������� ����� �� 


�+
�� ����	����. ��	�����
��� � David Slutter ��������"� �� ��!� ��� ���� 

�� ����������� ��� �"�����
� ��� ��� �� ������ �� &�� �� ���������� ��� �� 

�����
��������. < ���� ��!� ����� ��� �� ���������� ���
���� ���� �� ���%�"�� 


�� ����!�
��� ����	�����. =�
%������ ���$� ��� ������ ���!����
� ��� %���� 


�� ���%��$� �� %�������� ��
������ 
����� �� ���	�������� ����
����� 

���������� ��	� ��� �!�����
�� �� ����	��� ��� �� ����	����. 8����� ���� 

���� ��� ��!� ��!�� 
�� ��������!� ��������� ���� ���� �� ��!���� � ��	�����
��� 

���
���, ���� �� ����� ������� ��� ������"� �� ������� ��� ���������� 

�"�������� ����%�����.
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 Αμισσού 55, 171 24 Aθήνα         Τηλ.: 2130157744         www.photozone.gr         e-mail: info@photozone.gr

N��� ����	
	�	�� 
�� ����	�� 	���� 

EXTENSION TUBE SET DG 
FOR MICRO 4/3

(�������� ��� Macro ����	����� 
� ��� 

standard ����� 
� ��� ��� 10mm & 16mm 

EXTENSION TUBE SET DG 

for SONY E Mount (NEX)
10mm + 16mm

AUTOMATIC EXTENSION TUBE

Set DG12mm, 20mm, 36mm Extension 
Tube Set 	�� Canon EF/EFS, Nikon F, 

SONY Alpha

TELEPLUS MC7 2! DG, 
MC4 2.0! 1.4! DG

:�� �����
� PENTAX AF MOUNT

TELEPLUS MC4 AF 2.0! DGX

2.0! Telephoto Converter (Canon, Nikon, Sony)

TELEPLUS PRO 300 AF 2.0! DGX

2.0! Telephoto Converter (Canon, Nikon, Sony)

TELEPLUS PRO 300 AF 1.4! DGX

1.4! Telephoto Converter (Canon, Nikon, Sony)

TELEPLUS MC4 AF 1.4Q DGX

1.4! Telephoto Converter (Canon, Nikon, Sony)

TELEPLUS MC7 AF 2.0! DGX

2.0! Telephoto Converter (Canon, Nikon, Sony)

����� �� ��	
 �
� �� ����� 

��
 ���� ������� ��� macro

http://www.photozone.gr/
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F���&� *?�)>$"*,"� 
&�) �$%)����� �)�6�=��
Οι τέσσερις εποχές σε ένα κοινό 
σταυροδρόμι
<� ������� ���!� ��������� � 
�� ��� ���� 

���� ������ ��� �������!�� ����	����� 

V�
��� ;. ������ ��� (�!������ ��������. 

���� ������ ��� �� ����� «���������
�� 

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


������ �� ���� ����	����� ��� �� 

��������� portfolio ��� ����	�����, �� 

����� ����� ���%�	
��� �� ����������� 


��� �� #�����. V���� ��
��� �������� � 


���� ��� ����	����� ���� ������	� ��� 

���!��. 

��'$���": J?� 20 ��(��+@$,)� 2014

���!���&�: �$%)����� �)�6�=��, 

���"#)%=$� �>�'�, �'$�&"

6�$)*)$,��: �$%)����� �)�6�=��, ��6. 

2494022040, 6949199657, http://www.

souliotismansion.com/, archodikosoulioti@

gmail.com, https://www.facebook.com/

KimonBotsisPhotography

Divitec
Εισαγωγή των προβολέων Hitachi στην Ελλάδα

4 Divitec (.# ��
���� 
� ���������� �� ����$� ��
����� �����	���� �� 
� 

��� Hitachi Digital Media 	�� ��� �����
� �����
� ��� ���		��
������ projectors 

�� ������� ��� ��	�����
���, ��� Ultra Short Throw ��� ��� installation 

projectors. <� Hitachi professional projectors ��������� ���������
���� 

����� 	�� �� ������
�&����� ��� ���	�� �� �������� ���%��� ��� � 

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

LCD ����� ��� ������ ������.

��� ���
� ��� �����	���� ��� ������������ ��� ��� Divitec ����� 
� ��� Lumi 

Legend Corporation, � ����� ���������&�� ����� ���%��� ��� %���� projector 

Brateck. ����� ���� �������� �	��� 	������ �������
� 
�� ��� 	��
� ������ 

���%��� �� 
�	��� ��� 2 �� 4 
����, ���� ��� ����� %����� projector 	�� 

������� ���� ����
�	��. 

����%,W��"� � *����� 
PhotoBiennale
Έκθεση «Λόγος ΙΧ» 
στη Στοά Μπεζεστένι

����"� ��� ������ ������� �� 

������ PhotoBiennale 
� ��
� �� 

=�	�, ����	�������� ��� � ������ 

«=�	� 6Q». 4 ������, � ����� 	������ 

�� �����	���� 
� ��� 9� #����� 

\�&������� (�!��������, ����"������� 

��� ���� ���&������. <� ��������� 

�!��� �� ���������� �� ���� �� ��	� 

��� ����	����� Lucia Ganieva ��� 

�� ]����, Sevim Sancaktar ��� ��� 

'������ ��� (���� V�&���� ��� ��� 

#�����. '� ��	� �� (���� V�&���� 

��!�� ������������ 	�� ����� ���� �� 

2013 ��� ���
���	���� ��	��� ���� 

V���������������.

���!���&�: ��)' �(�W�&�J��, 

����WJ6)� 33, X�&&"6)�,��

��'$���" J���&��: +J%$� �J6� 

��(��+@$,)� 2014

Y$�� 6���)�$>,"�: 

��-��-�" 11.00-14.00, 

�$-�-" 11.00-14.00 �"� 18.00-20.00

6�$)*)$,��:

 http://www.photobiennale.gr/ 
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   ������� �	�
�� 
   /������� 
• ��������� ��� ������
 

������ �������������
 
���� �� ��� 
����
���
����� �������� 
���� �
 ����������. 

• ����	���
 ������
 
300��. ��� 200��. �� 
removable ���� 

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

Ζητήστε μας 
δείγματα από 
τα υλικά μας 

����� ��������!" 
����
��

#��� 
�������
�
����" 

�$	���$� 
%�	����� ����
�� 

�� �	�": 
• &��'� • �	�����
" 

• ���
'
�!" • (���!" 
! ���
��" ���������"

&���" ����!" 
�%�" DRYTAC

solutions

http://www.jmsolutions.gr/
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�anfrotto BFree 
Νέα έκδοση με ανθρακονήματα 

'� ��
����� ������� BeFree �� 

�anfrotto 
� �� 
������� look ��� 
�!�� 

���� ����	���� 
��� �� ����
���� 

�������� 
�� ��� ��� ������� ��� �������� 

������ %����
��� �� ���������
��� 

��� &�	�&�� 300 	�. ��	�����. #��� ��� 

�� !������������� design �� BreFree 

Carbon (������ �KBFRC4-\4) ������&�� 

��� ���	�� ��� ��	!����� ����������� 

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


���� 
�	��� ���� ����� 
�&�
���,. (��� 

�����	!������ !��� ��� �������� ������� 


�!������ ������
�� ��� �"�������� �� 


�	��� ��!��	����� Manfrotto ���� ��� 

��� �"���� �!������ �� ���������
��� 

�������� ������ ��� 
�&���� ���
��� 

��� ����� !��� �� ����"�!�� 	�� �� 


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

� %�������
��� %���� � 4 ����. 

���[�����	

Fujifilm X30
Χ20 με EVF

��� �!�� ��� compact 	������ X10 ��� X20, � Fujifilm X30 ������&���� �� 

	���� � ��� �	���
��� ��� �������!��� ��� 
�� ������ 
�� compact 
�!��� 

���� ��� ��!����� ��’ ������ �� ���!�������� ��� �������� � ��� manual 

!�����
��. )�� ��� �� �������!�� �� ������&���� 	�� ��� ����������� 

�������!��, ���� �������� �� ��
����� !������������� �� ����� ��� 

���%��
�&�� ������ ��
���. ����� ��� ����� ����� �� ��
$� design ��� 

Fujifilm X ��� � ���%��� 
�������� ��������. '� 
�	��� ��� �� %��� �!��� 

��"���� ������, 
��� ���� 2-3mm ��� 62gr, ��� � ��
���������� ������� 

��� ��� Q20 ����� � �����	��� ��� ������� ���������� 
� �� �����"�� LED 

��� � ������������� 
� EVF ������� XGA. <� �
������� ������&����� ���� 

��������� X-Trans CMOS II 12MP, �� ������ zoom 4x ��� ��� ���� 25-112mm 


� �� ������� ������	
� f/2.0-2.8. 4 ����� ���� ����� ����� ����� ������� 

��� �!�� ����
������ ��� ��� ��������� ���� ����
���� ��� �����. ���� 

�������� ����� � �������� &�� �� 
������� ��� �!�� ��������� ��� WiFi.

FUJIFILM HELLAS
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http://www.esp.gr/
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������ ��
Συνεργασία με την Atomos

4 �'(�<� (# �� �������������� ����� ��� ���  Atomos. 
�� ������� ��� ��� 

(�������� ��� �������� ��!����� 
�	��� 
������ �� ��	���
�� �	��� 

�"�������� �		������ video. �!����&�� ��� ���������&�� �� ���+���� �� 

������
� ��� 
������� %��� ��� ���� ����� � ��	� �� �$��� �������� 

��������� ��� ��� ������ �������
�� ����!����. 

4 Atomos ���������&�� �"������� Full HD Apple ProRes 10-bit 4:2:2 Recorders 


� �������� ���		��
����� monitor ��� �� Samurai ��� �� Ninja Blade, 

pocket ����� ��� �� Ninja Star ��� ��
$� ������ HDMI-SDI adapters. 

6�������� ������� �!�� ���������� ���� ��	���
�� �	��� video � ���������� 

��� Shogun, ��� 4V Apple ProRes & Cinema DNG RAW recorder 
� ����� 

������� 1920x1080 ��� �������� ������� ��
�����
� ����	���� 

��������� 4V ������ 	�� ��
��� ��� � Sony a7s. 

Nissin i40
Κυκλοφορεί για μηχανές Sony 
και Micro 4/3

'� 
���� “
�	���” flash �� Nissin 

���������� ����� ���� �	��� �� 

������� ��
%��� 	�� 
�!��� Sony 

��� Micro Four Thirds. To Nissin i40 

"�!���&�� 	�� �� 
���� ��������� ��� 

��� �� ����
���
��� ��!��� LED video 

light 
� ���%��
��� ��!�� �� 9 %�
���. 

H ������ ������������� �� ���� 180° 

��"�� – �������� ��� 90° ��� �� ��� ��� 

�������� &��
���� ���������� ����� 

24mm � 105mm ��� 16mm 
� diffuser. 

��� ������ �������	�� ������
%������ 

��	!�����
� hi speed � 1/8.000sec. 

4 Nissin ���������� �� �����
� �� 

������������ ��� ������ 	�� �� �����
� 

X �� Fujifilm. 

PHOTOZONE
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Δείτε το  
ανανεωμένο site 
 του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος!

�����!
���

www.photo.gr
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Dropbox
 1TB με μόνο 9,99 $/μήνα

'� ���������� ��� cloud services %�������� 

��� ��� ����� 	��� ��� ��� ����	����� 

��� �� ������������� ���, ��� 
��� �� 

��������� �"���"�� ��� ��������� �����, 

�����
� ��� �� ����!�� ��	� �� �!��
� 


�&� 
� ���� �"������� ������ �����. ���� 

�� Google Drive ��� �� Microsoft OneDrive 

���� � ����� ��� ��� Dropbox �� ��"�� �� ��
� 

��� ���		��
����� ������ ��� ��� �����!���� 

�� ��������� ����������� ������������ 

!��� 
� ��	����� !��
���, ��� �!��� ����� 

��� ��� 
��� �� ����	������ ���. #� �� 


���"�, � Apple ������� ��� �� ��������� 

�� ��� 1TB ������������� !���� 	�� �� 

iCloud Drive ��� ����������� �� �����
� 

��
���	��� ��� �������  1$/
��� 	�� 20GB 

��� 4$/
��� 	�� 200GB ������%�����
� ��� 

��� �� 1TB �� ��
���	���� 
� �
��� �����, 

������ 10$/
��� 	�� 1000GB. (�� ��� � 

�����
� ��
���	��� ��� 1TB 	�� �� iCloud 

����� �	����� 
�!�� ���	
�). ���� �� 	�	��� 

�� �� 1TB ��� ��������� �� Dropbox 
� 

������� 10$/
���, �� Flickr �� !���&��, �� 

������ �� �����	�����
� ��� ��������� 	�� 

��� ������ ����������� ��������. To Flickr 

����� ������� 	�� �� ���%��
� ��� ��� ����� 

!���� ����	������, ��� ��� Dropbox 


�����
� �� ����"��
� 
� �������� 

raw ��!��� ��� �� �� ���!��������
� ��� 

����������� 	���� ��� ���
��, ������	�� 

��� Lightroom, ���
� ��� �� 
��������
� 

������� ��!���� 	�� ��� ��������� ��	����.      

'���, ���� ��� ��� ���������� ��� ���� 

�������, �� Dropbox �������� 
����� ��� 

!������������� ��������. <� �����!������ 

������� 
������ ����� �� ���������� ���� 

������� �����: ���������, �������� ��� 

�����. <� �����!������ ������
�� �!��� �� 

���������� ��������� ��� ������, � ����� 


����� �� �!�� �
���
���� ��"� ����
��� 

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

������� �� ���� ��	�����
� 
������ �� 

������������, �� ��������� �������, 

���
�����
��� ��� �� Dropbox.

Sony
Το concept “Lens Style Camera” στον αστερισμό του APS-C

H Sony �!�� %����� �� 
� �����"�� ���� 
� ����
����� �������
�� ��� ��� 

mirrorless ��� ��� ���
� 1in. ��� ���� ��������� ���… #��� %�%��� ��� ��� 

�� ����
���
� ���� �����%����� ���� ��� ��������� Lens Style Cameras 

���� � ����� QX10/QX100 
����� �� �"����"� ��� ����� 
� �� ������������ 

concept ���� ��� ��!� �������� �������. V� �
�. 4 Sony "���������� ��	� 


��� ���� �� Photokina 
� ��� QX1. M� ��� ��������� APS-C 20,1 Megapixel 

Exmor HD CMOS "�������� ���� ���� �� ������	���� ��� ����	��
���� 

��� LSC. '� ��� ��������� ����!���; ;�� ����� ��������
� imaging �������. 

~���������� �� ��� ������ %����� ���������� ��
� !��� ����� ���� �����, 


��� 
� �� 
�������, �� ������ 	�� �� ������������ 
��� (����� 
��
�) ��� 

������ ������ ����!����� !����������. ;��. � �	������ ������ �� ��������� 

���� �� �����	� ���, ����!����� ��� ������ ��� ���� �	�� 
�&� 
� �� 

smartphone ������&�� �� 
�� ����� CSC. To %����� ����!��� ����� � ���	!� 


��� �� ������ ������� smartphone/
���� tablet ��� � ���������� ��� 


��
� � �� 
�� � ��� ��� ��� �������
���� ��������. ��� ������
��� �� 


���� �!�� %������� �� ���� �� Alpha 5000 ��� ���� �� Sony �!��� %�������� 

��
��� ��������� �� ������� ��� ��!�����

E���� ������"� ����� � �!������ ��� 
������� QX30 ��� %���&�� ��� 

!����� ��� QX10 ���� 
� 
�	������� ���� zoom (������� ����������� 

��� 
��� �� superzoom �� ���&����� ��� �� ��	������� ��� �������� ��� 

��%���). H ������� ������ ��������� �����$��� 	�� �� ��%��� ��� 

������� (20,1�egapixel ��� 1/2,3in) ��� ���������� ���� 25-750mm. :�� 

�� ��������
���� ��� ���
���
���� ������
�� ��� ���� 
�	��� 	��
� 

�������� ���������� ������ ��� ���� ��� ���������,����
������ ������ 

������������� ���� �����. V�� %�%��� ��� ������� �� ������	���� 
� WiFi 

& NFC ���� ��� video 1080/60p.
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Super ��������!

25
6 �

��
���

�, 
20

x2
2.5

, IS
BN

 97
8-

96
0-

77
04

-1
2-

2  
  

�	
�
 €12

������� �� ������� ��� ����� ��� 
�	
 �
�
�����: 210 8541400, www.photo.gr/books

To βιβλίo μαζί με τα έξοδα αντικαταβολής! 

http://www.photo.gr/shop/books/h-vinteokamera-ke-i-optikoakoustiki-katagrafi/
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�,&�)+)
Έκθεση θεατρικής φωτογραφίας 

4 ������ «�������� 4-(�» ���	
����������� ��� 

������� ��� 4�� ����������� ~����%�� #������!����� 

������� “;����
� 2014”.  �� ����	����� ��� 

�������� ���������� � “�#(']<~]#�#6(” (�������� 

��	������ ;����
��) ��� � ILISSOS art ����	������ 
�� 

�
����� ������ �������� ����	����� ��� ;����
�, 

� ����� �������� ��� 20 
�!�� 31 (�	������. <� 

����	����� �� ������ ���� ��� ����	����� 

(����� (�����, ������ V���%� '&�����, :���	�� 

Q������� ��� ������ ~����, ��������� �� Leica 

Academy, ��� �������� ���������� ��� �	���� 

���� (���� �� ��� ��������� !�����. '�� ������ 

���
������� � :. V�����������. �� �� !���	�� ��� 

���������� ~8'<	����.

��� ������ ��� ��������� ��� ��"��� ��� !���� "����� 

��� �� �������������� =��	������ ����
�, 
� ��
� 

�� 	�
� ��� ��� ������ ��� ���� �� �������� ��� !����� 

���� �������� !���. <� ��������� 
������ �� ���� 

������ ����
��� ��� �� 
�	��� �����	� ��� ����
���, 

���������� �� !������ ������� ��� 1898 �� 1997. 

8����� �"�������� ���������� ����� �� ����	������ ����� 

��� ���������� ��� ������ ��� �� ����� �����!���� ��� �� 

~������� ��� ��������������� =��	������� 6���
���, 

�� ����	������ ��!��� ��� 
������� ������� ���� ��� 

��� ������ ����� �� ����	����� ��� ��������� 

��������� ��� ����	������ �����, 
�� ������ ��� 	�
�� 

��
���.

��'$���" J���&��: 6 ��(��+@$,)� – 9 �)�+@$,)� 2014

���!���&�: `)�>'$) Gallery, �&�6�(�)! 98, �"!(6�) 

6�$)*)$,��: `)�>'$) Gallery, http://www.fougaro.gr/ 

«�!*��:  "$'�)&� �"� +��"»
Από το Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα
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��� ����� �	
 �� �	 ���������	!

� ���� �� �	
������	� ���!
�� ������ ���
�, �� ������ ����	������, �� ������ ��������� & ������������� �	 courier (ACS) 

210 8541400 - info@photo.gr

����
 �����


�������	���� �����
�� �� �	��	� ������ ��� ��� ���������� ���!

��
� 4 ��������� 
�����
�	� VARTA AA

photographer.mag

K����� ���
� ����, �"�, �
��� �	��
#� � ��� �#� ����	 	����	#�:

25€

����H3
17€

����H2
31€

����H4������1
9,90€ 36,5€

����H5

�$%'$: 
*�+���� �	"+� 

���������

http://www.photo.gr/monothematika-tefchi/
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Pentax K-S1
Μια φουτουριστική DSLR

#�� ����� ������������ ����������� ��� ��������, �� ��� ����� ��� design, 

� Ricoh ��������� �� ������������ ���������� �� ������������� �!������ 

	�� �� "�!������ ��� �� �����. 4 Pentax K-S1 ������ ��������������� ��� 

design ��� �� �������� 
�!��� �� �	��� ����� 
� ��� �����$� �������� 

��� !��� ��� LED �����	�� ��� �!�� �����%�� �� ����������� ���
����. '� 

������������� �!���� ����!���� ��� 

�� ����&�
��� ������� ��� ������ 

� �����
� ����&�� �����	� 
� �� 

�������	�� ���� ����� %�����
����. 

9!�� ��������� APS-C 20 MP ��� �� ISO 

�� �		�&�� �� 51.200. #���� ����
������ 

�� 
�	������� �������
�� ��� �!�� 

���� �� ���	
� ��� !���� �� � Ricoh, 

�� anti aliasing ������ ��� �������� 

���’�����	�. 9!�� ���������
����� 

��������� 
� ����$� 100%, ���� 5.4fps 

��� ���������� ��$� Full HD Video 
�!�� 

30p �� H.264. 

� X�&&"6)�,�� +J&" 
"(� �) *"�� 
Έκθεση φωτογραφίας από την 
ομάδα f14 Κοινόν Φωτογράφων
��� ������ ������
��� ���� ���� 

�� �����������, 
��� ��� �� ���� 

�� �
��� f14 V����� ~���	�����, 

�� ������������ ��� ������� �� 79� 

;������ 9����� �����������. <� 

��������� �� �!��� �� ���������� �� 

���� ����	����� ��� �� ������ �� 

����. #"����� ��������� 	�� ��	� 

�� ������ AGORA, � ����� ��!� ��� 

������������ �����!�
��� ��� ����� �� 

����������� ���� ��� !����. ���� ��� 

�� ������ �� ���� � ����� ��� �	��� 

��� ��	���� ���������, �� ����	����� 

���������� �� ���"��� �� � ������ �� 

���� !���� ��� ������ �� ��� !����� �� 

�� ��������. 

���!���&�: ������� F���&� 

X�&&"6)�,���, Stand �+()$��)! 

��66�>)� X�&&"6)�,���, �$,(��$) 15

��'$���": 6-14 ��(��+@$,)� 2014

�J$�� �"� =$�� 6���)�$>,"� ��X: 

�'@@"�) 6/9: 12:30 - 22:00, 

q�$�"�� 7/9: 10:00 - 22:00, q"��+�$��J�: 

16:00-22:00,  �'@@"�) 13/9 & q�$�"�� 

14/9: 10:00 - 22:00

6�$)*)$,��: f14 q)���� `?�)>$'*?�, 

��6. & *"#  2310 244 714, www.f14.gr
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Hyperlapse
Time-lapse βίντεο από το Ιnstagram
4 �
��� ��� Instagram �������� �� �!�� ����� ��� ��%��� ��� ������� %����� 

���� ���� ��	� 
��� ���������� ��� ���������� ��	����� ��� ����!���� �� 

�"���"�� ��� ��!����� ���%��� �� ��� 12 ���� 	��	������� ��� ��� ��!��� 

������� ���� �� %����� �� 
���&�� 
� time-lapse. ("����
����� ����� �� o 

��	����
� �� ����
�	� �������� ������������� ������ 	�� �� ��������� ���� 

!����� �� ��
����	�� �����
��� time-lapses, ������	
� ��� ����	��
��� 

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

    < ����
���	������� Philip Bloom, 	����� 	�� �� time-lapse films ���, ��� 

����������� ��� !���� �� ����
�	� ��� 
������� �� ����� ��������. 

http://instagram.com/p/sQZfXsKKuR '� Hyperlapse ����� �������
� ��� �� 

����� 
��� 	�� iOS.

{eiss Loxia
Διευρύνοντας τις επιλογές στο Ε-
Μοunt

T� ������ �!���� 	�� �� ����� ��� full frame 

CSC (7/(7r/A7S ��� �� �������� ��� 

�!��� ����������� 
�!�� ���	
� ��� 
���� 

	��
� ����� FE ���. full frame E-mount, 

���� ��� �!�� ��������
� ��� ��� ������� 

������ ��� � Sony �!�� ���		����� ���� 

����� ��� Vario Tessar T* 16-35mm 

f/4  ZA OSS ��� FE 28-135mm f/4 G OSS. 

H 	��
����� Zeiss ������������� �� ���� 

��� �� ��������� �� ���� �� ��

��� 

�� �	��� ������� �� �� ����$�� 
� 

�� ����� Loxia � ����� ��� �� ����� 

������
%���� ��� ����� manual focus. 

��	�����
��� ��� 35mm f/2 ��� ��������� 

��� ��!���������� Biogon 
� ����� ����!��� 

�� �"� �
��� �� ��� ������ �� �
��� 

����!��� ����� ������ �"�������
��� 
� 

�����!� 
����� ���!���. < ������� 

����� ��� standard Planar 50mm f/2 
� 

������ ��

������ �!������ 	�� 50��� 

���� �"� ����!��� �� 4 �
��� ��� ���� 

������� ������	
�. ��� ������������� ��� 

��	�����
���� ����� ����� � ���������� 

����!�� ���
��� ��� ������	
��� ��� 

���������� ����� ��� �����������. 

Photozone
Νέα συνεργασία με την Kenko

4 �������� Photozone �����%� ��� �����
� ��� ���+����� �� Kenko 	�� ��� 

�������� �	���. 4 Kenko �������� ��� '���� �� 1957 ��� ������ ���� �
��� 

�� Tokina. #"����������� ��� ������� �"������ 	�� �����, �� ����
����, �� 

������, �� ���������� ���� ��� �� 
����������. ���� 6������ ������� ������� �� 


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

4 ������� 	��
� �� ��� ����	������ �"������ ������
%���� ������, 

teleconverters, extension tubes, 
�	��� �������� �������, &������� ��������� 

	�� �� LCD ����� ��� 
�!���� �.�. '�� ����	������ 	��
� �� �� 
������� �� 

�� %����� ��� Photozone.gr ��� �� �����	
��� 
�	�&��. 
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:�� ����		����: 210 8541400, info@photo.gr, http://www.photo.gr/books

��� �	� 
��
� �� �������!

�������� 
� ������� ��� ��������%��� ��� ����� ��. )��, 
���� €12

€ 12
T���������, 228 �������, 17x24, ISBN 978-960-7704-13-9  

  

��,�� ��= �" (�$��%�+��" 

http://www.photo.gr/shop/books/i-fotografiki-michani/
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Olympus Pen E-PL7 
Μερική αναβάθμιση

���� ��� 
���� ���%��
��� ��� 

����� ���� ����	���� ��� entry level 

� %��!�%�� #-PL6, ��������� � E-PL7. 

H 
�!��� �������� ��� ��������� Live 

MOS 16MP, �� 	��	��� AF ��� �� 

�����
� ������������� 5 �"���� 

(��� �������
� ��� ���� OM-D E-

M10). \����� ������� � ����� ��� 

�!�� �$������� ������� (1.037K) 

��� 	���&�� 180° ��� �� ���� (!) 	�� 

selfies ��� �������������,�� WiFi, o 

���"��	���� ���
��� 	���� Truepic 

��� �������� burst mode. \�����
��� 

����� ��� � ���������� �� 
�!��� 
� 

�� app OI.Share, ��� ����� ����� ������ 

�����	� !�����
�� �� 
�!��� ��� ��� 

����� ��� smartphone.  ����RSYS

EPSON EB-W28
Διαδραστικός φορητός προβολέας 

4 Epson 
��� ����������� ��� ����� 3LCD ������ %��������%����, 	�� 

���		��
����� !����, ��� �������� ���������� ���������� 
��� ������� 

QR. �� �� ��� �������	�� iProjection � !����� 
����� �� 
����&���� �� 

�����!�
��� �� �"���� ������� ���, �� ���	
����� !����, 
��� �� 

����
�	� “Epson iProjection” (Android � iOS) ���� ��������� ��� ������ 

QR ��� ���%������� ��� ��� EB-W28. #������� �� 
���� ��� %���, �� 

�����
� �"�����
�� ���� ��� �� �������	�� Epson Network projection ��� 

Multi-PC Projection ��������� ��� ���		��
����� !�������� �� �������.

< EB-W28 �� ���������� ��� ��� �����
%��� ���� ��
� ��� €559 (��
�. ~�().

����qA 
���q�������qA:
• ��'6�&� WXGA

• ����)�$>," iProjection 
��� ������� QR1

• `?��������" 3.000 Lumen ��� �"���� 

�$��� ������� ������ ��� �	!��
�� 

�����
��

• ��>)� "��,��&�� 10.000:1

• ��%�)6)>," 3LCD 

• �,&)�)� HDMI 
� ��
%������� MHL

• ����)�$>," ��"�$)!+���� )����� �"� 

6)>�&+��� Multi-PC Projection

• �'$)� 2,4kg
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� (�6�+)� ��� ("�J��"�
Φωτογράφος μηνύει συναδέλφους 
για την φωτογράφηση sport

;�� ����� ��	�� ������� ��� ����!������� 

�� ���� ��� ��������!��� ���� #����� 

��� ���� (
����� ������� ���� ��������� 

���� ����� �� ������������ ������
� 

!���� ��, ���
� ��� �� ��� ��������� 	�� 


�� ��������� �����$�. ����� ������ 

����"��� ����� � Amazon. O ����	���� 

Peter Wolf ����� ��� ��������� �� �������� 

Photocrazy, � ����� ���%� ����	����� 

��������� �������������� ��� �	���� ��� 

��� ����!��� �� ���%�&�� ��� ������ ��. 

'� !������������� �� ������, �� ����� � 

Wolf ����!����� ��� ��������!���, ����� 

�� �� ������ ��� ������ �� %���� ��� �� 

�������� �� ����	����� ��� 
������ �� 

��� ���������� 	��	��� ��� ������ %���� 

��� �����
��� ��"���
��� ��
���� 


� ��� ����
� �� ������ ��� ��� ��� 

�
���
���� ��� �	���. < Wolf 
������ 

�������� �� ����!������ ���� ������� 

��� �!���&����� 
� �� 
����� ����. 9��� 

������ ��������� �� 
������ 
�������� 

�������� ��� !����
��������� ����
��� 


�����. 8����� �� ��
� �� ��������!���� 

�!�� ����"�� 
�� 
�	��� ��&����� 	��� 

��� �� ������
� !���� ��� ���� ���� 
�� 

������� 
����� �� ������ � ��������� 


� ��������� %������� �� ��� ����������. 

\�%��� �� 	�	��� �� 
�� ���� �������� 


�	��� ������ &�
��	��� 
������ 	�� 
�� 


���� ���!������, ����� �������� ��� �� 

���� �� �����&��� 
������
�.
`?�)>$"*,�� "(� &)�)6'�"
Έκθεση φωτογραφίας στα πλαίσια της 79ης  ΔΕΘ
4 79� ;����� 9����� "����� ���� ����������� ��������&���� 
���"� ����� 

��� �� #�	������� ��������. <� ��������� �� �!��� �� ���������� �� 
����� �� 

����� 	��� ��� ��� �������� �� ��� ��
����� ����� �� ����� �� ����� ����!�� ��� 

����� 	�� �"� 
��� ��� �� 6 �����
%����. ��������� ��� ���� 
��� �	������&���� 

��� � ������ 
� �� ��������
��� ��� ���	����
�� ����	����� 
� ��
� �� 

��������. '�� ���	����
� ��!� �������"�� �� ~���	������ V����� �����������, 

�� ����� &������ ��� ��� ��

���!���� �� ������� �� �������� ��� �������� 

��� �� ����"��� �� �������� ���� ������� ������, ��������� ��� ���
� ��� 
� 

���������, �������� � ����������� ������� � ���� 
� ��� ���� �� &��, ���� �� ����� 

�� ���	���&�
���� ������ 
� �� ���� ��� ��������� �����. '� ��������
� ����� 


�� �
����� ������ � ����� ����� ������� �� ��������� 
���� ��� ����	����� 

	��� ��� ��� ����� ��
�, �� ��������. 4 ����%� �
���
���� �����
� ��� 

%��%���� �� ����������� �����
� 
��� �� �����
� ������ ��� ~���	������� 

V������ �����������. 4 ������ �� ����� ������$�
� 	�� ���� ��� 
��� ��� �� 

�������	�� �� #�	������� ��������.

�>�",��": �'@@"�) 6 ��(��+@$,)�

���!���&�: �$>)&�'&�) �)�)6'�"� - �$,(��$) 1 Helexpo, �>�"�," 157, 

X�&&"6)�,��

6�$)*)$,��: �$>)&�'&�) �)�)6'�"�, ��6. 231 029 1111,

http://www.ergostasiosokolatas.gr
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 ��'6�$� ��">�?&�=� (�$�)���)! `���>$'*)� 

Συνδεθείτε μαζί μας

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston/
https://www.facebook.com/PHOTOgrapher.mag
https://plus.google.com/+%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%A6%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF%CF%82/posts
https://twitter.com/photographosmag
https://www.flickr.com/photos/photographos-mag
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