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Η Π.Ο.Φ. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων)
το ανώτατο δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό
όργανο των φωτογράφων, έλαβε πρόσφατα μία
σημαντική απόφαση: Να υποστηρίξει δυναμικά,
ανεπιφύλακτα και άνευ όρων την Μεγάλη έκθεση
του φωτογραφικού κλάδου, τη PHOTOVISION.

Η

απόφαση αυτή μας κοινοποιήθηκε στις

 

 

15/1/2015 με επιστολή που υπογράφουν οι
προσφάτως εκλεγέντες στο Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.,
κ.κ. Σπύρος Διαμαντόπουλος /Πρόεδρος και Ανδρέας
Ανδρεόπουλος/Γραμματέας. Θεωρούμε την εξέλιξη
αυτή πολύ σημαντική όχι τόσο για το αποτέλεσμα
που θα παράγει, όσο για τη σημειολογία της.
Γιατί σημαίνει την έμπρακτη υποστήριξη
πρωτοβουλιών που εξυπηρετούν τα καλώς νοούμενα
συμφέροντα του φωτογραφικού κλάδου, χωρίς
να τίθενται -όπως στο παρελθόν- προαπαιτούμενα
και ντε φάκτο αποκλεισμοί σε συνεργασίες που
μπορούσαν να παρερμηνευθούν ποικιλοτρόπως από
διαφόρους κακόπιστους.
Χαιρετίζουμε αυτήν τη νέα εποχή στην πολιτική
της Π.Ο.Φ. γιατί θεωρούμε ότι μόνον καλές
υπηρεσίες μπορεί να προσφέρει στους επαγγελματίες
φωτογράφους. Ας μην μας διαφεύγει ούτε λεπτό
ότι η ενδέκατη PHOTOVISION διοργανώνεται σε μία
ιδιαίτερα ρευστή πολιτικά, κοινωνικά και -κυρίωςοικονομικά περίοδο και ως εκ τούτου είναι αναγκαία
περισσότερο από ποτέ η στήριξή της από φορείς και
συνδικαλιστικές ενώσεις του κλάδου. Με άλλα λόγια
μία πετυχημένη διοργάνωση της έκθεσης σημαίνει
καλή επικοινωνία και προβολή των προϊόντων και
υπηρεσιών για τους εκθέτες και φυσικά πωλήσεις,
μοναδική ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και
ανάπτυξης της συνδικαλιστικής δράσης για τα
σωματεία και το κυριότερο τόνωση της αίσθησης
όλου του κλάδου, ότι η φωτογραφική αγορά υπάρχει
ακόμη, παράγει και εξελίσσεται!
Θυμίζω ότι παρόμοια πολιτική αμέριστης
υποστήριξης των κλαδικών εκθέσεων έχουν
υιοθετήσει σχεδόν όλα τα δευτεροβάθμια σωματεία
διαφόρων κλάδων. Για παράδειγμα η έκθεση
HORECA υποστηρίζεται δυναμικά από τα κορυφαία
σωματεία του κλάδου εστίασης και τουρισμού, το ίδιο
και η έκθεση ARTOZA από τα κορυφαία σωματεία
των αρτοποιών.
Δύο ακόμη επισημάνσεις:
α) Ένα ολόκληρο Hall της έκθεσης θα διατεθεί για
την στέγαση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, για την

20 - 23 MA 2015
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200.000 αυτοκόλλητα PHOTOVISION!
Η ενέργεια αυτή έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα στο παρελθόν για την
προβολή της PHOTOVISION. Είναι πολύ απλή στην υλοποίησή της και
γι’ αυτό αποτελεσματική. Όλοι οι εκθέτες αμέσως με την υπογραφή του
συμφωνητικού συμμετοχής τους στην έκθεση παραλαμβάνουν εκατοντάδες
- όσα επιθυμούν, δεν υπάρχει όριο - αυτοκόλλητα σαν το απεικονιζόμενο
παραπάνω. Οφείλουν απλά και μόνο να τα προωθήσουν στο λογιστήριο
και στην αποθήκη της επιχείρησής τους με την σαφή οδηγία αυτό να
επικολληθεί στα παραστατικά (δελτία αποστολής και τιμολόγια) και στις
συσκευασίες των εμπορευμάτων που αποστέλλονται στους πελάτες τους.

Photovision 2015
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων στηρίζει δυναμικά
την έκθεση σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο
πραγματοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων, διαλέξεων και ομιλιών
και φυσικά για τη φιλοξενία σωματείων επαγγελματιών φωτογράφων
αλλά και λεσχών ερασιτεχνών φωτογράφων από όλη τη χώρα.
Σύντομα θα είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε το πλήρες και
αναλυτικό πρόγραμμα αυτών των παράλληλων εκδηλώσεων.
β) Ο όμιλος της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ θα είναι ο Μέγας χορηγός επικοινωνίας
της PHOTOVISION, που όπως και στο παρελθόν θα προβάλλει δυναμικά
την έκθεση από τα Μέσα ενημέρωσης που διαθέτει.
Στη σελίδα που ακολουθεί θα ενημερωθείτε για τις επιχειρήσεις που
δήλωσαν ήδη συμμετοχή στη PHOTOVISION μέχρι σήμερα, ενώ κάθε
εβδομάδα η λίστα θα ενημερώνεται με τις νέες συμμετοχές.
T. TZIMA
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Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη κλείσει περίπτερο στην έκθεση έως 17/1
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε.
Zεφύρου 44, 175 64, Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 9410888, Fax: 210 9427058 e-mail: desk@damkalidis.gr www.damkalidis.gr
• NIKON ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, φακοί, φλας, κιάλια • SANDISK κάρτες μνήμης, USB φορητά μέσα αποθήκευσης, MP3
Players, SSD • MITSUBISHI επαγγ. συστήματα επεξεργασίας & εκτύπωσης φωτογραφιών, φωτογραφίες πιστοποιητικών, γενικής
χρήσης κλπ. • VARTA μπαταρίες αλκαλικές, επαναφορτιζόμενες, ειδικές για όλες τις εφαρμογές, μεγάλη σειρά φακών για όλες τις
χρήσεις • CASELOGIC σακίδια πλάτης, θήκες για φωτογραφικές μηχανές, για tablet, για laptop-sleeves • THULE σακίδια πλάτης,
θήκες για κινητά τηλέφωνα και laptop, sleeves • TDK εγγράψιμα CDs/DVDs, ακουστικά, ραδιόφωνα, ηχοσυστήματα, ηχεία •
ILFORD χαρτιά εκτυπώσεων για inkjet εκτυπωτές, ασπρόμαυρα φιλμ & χαρτιά • VELBON τρίποδα φωτ. μηχανών
• REMINGTON ηλεκτρικές συσκευές ατομικής φροντίδας & περιποίησης • RUSSELL HOBBS ηλεκτρικές μικρο-συσκευές
• ARIETE ατμοκαθαριστές, συστήματα σιδερώματος, ηλεκτρικές σκούπες, μηχανές espresso, μικρο-συσκευές κουζίνας • XAVAX
προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας “GREEN ECO”, λάμπες, βάσεις για καφέ & τσάι, είδη μπάνιου, ζυγαριές κουζίνας/μπάνιου, μικροσυσκευές κουζίνας • BEPER θερμαντικά, ανεμιστήρες, μικροσυσκευές • STANLEY λουκέτα όλων των τύπων

PHOTO SHOP Digital
Κατάστημα: Πατρόκλου 2, 351 00, Λαμία, Τηλ.: 22310 43040 - 28082
Εργοστάσιο: ΒΙΠΕ Λαμίας, Τηλ.: 22310 68061 – 68062 e-mail: info@photoshopdigital.gr www.photoshopdigital.gr
• Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks • Φωτογραφικά

ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
Λασκαράτου 11Α, 542 50, Πυλαία Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 942000, Αθήνα, Τηλ.: 210 5231602
e-mail: info@stamos.com.gr www.stamos.com.gr
• DNP επαγγελματικά συστήματα εκτύπωσης και αναλώσιμα • FIT Engineering φωτογραφικά κιόσκια • FJ Westcott/Icelight
Σύστημα Επαγγελματικού Φωτισμού • VARIZOOM συστ. στήριξης & σταθεροποίησης καμερών • SWIT μπαταρίες & φωτισμός
καμερών • GLIDETRACK συστήματα γραμμικής κίνησης καμερών • ROTOLIGHT LED σύστημα φωτισμού • FOTODIOX LED
φωτισμός • E-IMAGE τσάντες μεταφοράς & τρίποδα για επαγγελματικές κάμερες • ADATA κάρτες μνήμης, USB Sticks • PRODISC
οπτικοί δίσκοι CD-DVD • WXD θήκες για φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες • SILVER JAPAN φορητός ήχος & εικόνα
• HALLOA αξεσουάρ καθαρισμού για συσκευές ήχου & εικόνας • Διανομή προϊόντων: SONY επαγγελματικές κάμερες &
αξεσουάρ, επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές σύστημα alpha, οπτικοί δίσκοι, κάρτες μνήμης, μπαταρίες, κασέτες, ακουστικά

RICOH IMAGING GREECE - CYPRUS
Βυζαντίου 2, 164 52, Αργυρούπολη, Τηλ.: 211 8008680 Fax: 211 800 4481 www.ricoh-imaging.gr
• RICOH φωτογραφικές μηχανές • PENTAX φωτογραφικές μηχανές • KALAHARI φωτογραφικές τσάντες, θήκες • DELKIN κάρτες
μνήμης και αξεσουάρ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.
Ορέστου 32, 118 53, Κ. Πετράλωνα, Τηλ.: 210 3463574, 210 3465575
e-mail: theobros@acci.gr, info@theocharis-bros.com www.theocharis-bros.com
• ALPHA φύλλα & συστήματα αρχειοθέτησης • BANDINELLI ψηφιακά άλμπουμ • BVA μηχανισμός αυτόματης επικόλλησης φωτ/
φιών, είδη σκοτεινού θαλάμου • CIEFFE, HOFMANN, FERLASTER, SCHLEIZER άλμπουμ • DΕCOR-DΕCOR κορνίζες • KENRO,
ZETA, ROAMAN συστήματα αρχειοθέτησης, αξεσουάρ • MATIN, LERO είδη σκοτεινού θαλάμου • ZEP άλμπουμ κορνίζες
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την σελίδα 2

ICONNET ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Α.Ε.
Νιρβάνας & Ρεγκούκου 7Α, 111 45, Αθήνα, Τηλ./ Fax: 210 8319600, e-mail: desk@iconnet.gr, www.iconnet.gr
• Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks

PROLAB / ΛΑΣΚΑΡΟΓΛΟΥ Ι. – ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ Α. Ο.Ε.
Σόλωνος 48, 564 31, Σταυρούπολη Θεσ/κης, Τηλ.: 2310 600508, e-mail: info@prolab.gr, www.prolab.gr
• Printing: C-type / Giclee fine art / Large Format / Sublimation • Handmade Digital Albums / Design Albums /Exclusive Package
etc. • Finishing / Mounting / Framing / Lamination • Digitization: Film / Large format scanning

ALBOOM DIGITAL - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε.
Λ. Νίκης 77, 546 21, Θεσ/νίκη, Τηλ./Fax: 2310 240120, e-mail: photos@alboom.gr, www.alboom.gr,
Υπ/μα: Μακεδονικής Αμύνης 6, 546 31, Θεσ/νίκη, Tηλ.: 2310 471024, e-mail: alboom.gr@gmail.com
• Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks

MYALBUMS.GR
Θουκυδίδη 16, 551 34 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, Tηλ.: 2310384291, 2310456927
e-mail: info@myalbums.gr www.myalbums.gr
• Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ
Προέκταση Γαννιτσών 155, 546 28, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 552052, Fax: 2310552072, e-mail: info@xaraxeis.gr,www.xaraxeis.gr
• Ανεξίτηλες εκτυπώσεις σε πορσελάνη • Χαράξεις και κοπές σε: γρανίτη, Ξύλο, Plexiglass, Γυαλί 3D, Inox • Ψηφιακές εκτυπώσεις
Plotter, UV Εκτυπώσεις • Αναλώσιμα - Αναλώσιμα Sublimation

ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε.
Κομνηνών 24, 546 45, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 271003, Fax: 2310 271670,
e-mail: tecnhio.sales@kouniogroup.com www.technio.com.gr
• COKIN φίλτρα • ELINCHROM studio φλας • PHOTOFLEX ανακλαστήρες - εξαρτήματα studio • NODAL NINJA πανοραμικές
κεφαλές φωτογράφισης • INNOVATRONIX γεννήτριες ρεύματος για Studio Flash • VANGUARD τσάντες, θήκες, τρίποδα, κιάλια

ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε. X-Rite – Pantone
26ης Οκτωβρίου 44, 546 27, Θεσ/νίκη, Τηλ: 2310 554940, e-mail: info@developmentltd.gr, www.developmentltd.gr
• Εμπόριο ειδών πληροφορικής: Xrite, Pantone, AlwanColor, Bodoni Systems, Leneta, James Heal, ATF, Tandematic, FabCon, Projectina, Yorkdetection, Roaches Int Ltd.

Photo Wedding Stories
2310 452299 http://photoweddingstories.com/ http://wedseminars.com
• Σεμινάρια Φωτογραφίας γάμου για επαγγελματίες φωτογράφους

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται!
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Οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει προκράτηση χώρου έως 17/1
Canon Europa N.V
GreeceRepresentative Office, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα, Τηλ.: 210 7454651 www.canon.gr
• Canon

INTERSYS A.E.
Αποθήκη – Έδρα: Θέση Ντοροβάτεζα, 190 03 Μαρκόπουλο Μεσογαίας Αττικής
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών - Γραφεία: 19o χλμ. Λεωφ. Αθηνών - Μαρκόπουλου, 190 02, Παιανία, Τηλ. Κέντρο: 210 9554000,
Fax: 210 9554373 e-mail: intersys@intersys.gr www.intersys.gr www.opshop.gr
• OLYMPUS ψηφιακές φωτ. μηχανές & κιάλια • PIONEER DVD recorders / players, πολυμέσα, Hi-Fi, Home Entertainment Systems,
profess • TomTom προϊόντα πλοήγησης • DURACELL μπαταρίες • HAIER ηλεκτρικές συσκευές • NEC monitors • CANON &
OCE (Αποκλειστική διανομή) φωτ. μηχανές & βιντεοκάμερες, φωτοαντιγραφικά & εκτυπωτικά ψηφ. & έγχρ. τηλεομοιοτυπία fax,
πολυμηχήματα, σαρωτές, εκτυπωτές, μικροφίλμ & συστ/τα διαχ. εικόνας, προβολείς, αριθμ/νές, ηλεκτρ. ατζέντες, plotters.

FUJIFILM HELLAS Α.Ε.Β.Ε.
Ηχούς 1 & Αγ. Αναργύρων, 175 64, Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 9404100, Fax: 210 9404397,
e-mail: fujifilm@fujifilm.gr www.fujifilm.gr www.fujifilm.eu/gr
• FUJIFILM • Φωτογραφικά προϊόντα (ερασιτεχνικά & επαγγελματικά) • Μηχανήματα εκτύπωσης φωτογραφιών • Ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές • Μηχανήματα γραφ. τεχνών • Ψηφιακοί εκτυπωτές μεγάλου μεγέθους (wide format) • Ψηφιακοί εκτυπωτές
μεγάλου μεγέθους (wide format) • Προϊόντα γραφικών τεχνών (μηχανήματα & αναλώσιμα) • Μαγνητικά μέσα αποθήκευσης •
Περιφερειακά προϊόντα Η/Υ και κινητής τηλεφωνίας • Προϊόντα ιατρικής απεικόνισης • Service & ανταλ/κα

EPSON Italia s.p.a.
Υποκατάστημα Ελλάδας Εθνικής Αντιστάσεως 57, 152 32, Χαλάνδρι, Τηλ.: 2108099499, Fax: 2106828615,
e-mail: info@epson.gr www.epson.gr
• EPSON Ink tank System: Έγχρωμοι, φωτογραφικοί και μονόχρωμοι εκτυπωτές εγγράφων, Εκτυπωτές laser και inkjet για επιχειρήσεις,
Εκτυπωτές μεγάλου φορμά για σήμανση, εσωτερική διακόσμηση και υφαντουργία, Βιντεοπροβολείς για επιχειρήσεις, μεγάλες
εγκαταστάσεις και την εκπαίδευση, Εκτυπωτές ετικετών και αποδείξεων, Σαρωτές εγγράφων

ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗ Γ. & Ρ. Ο.Ε. – PANODIA
Κ. Παλαμά 9, 546 30, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 239350, Fax: 2310 552450, On line χονδρική: eshop.spondilidis.gr, www.spondilidis.
gr, e-mail: info@spondilidis.gr
• PANODIA εισαγωγές φωτ/κών & ειδών δώρου • WALTHER άλμπουμ, κορνίζες • Χειροποίητα άλμπουμ, ευχολόγια

ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A.E.
Α’: Βενιζέλου 42, 546 24, Θεσ/νίκη, (Hμιόροφος), εργαστήριο εκτυπώσεων, Τηλ.: 2310 269129, Fax: 2310 287709. Β’: Ερμού 19,
546 24, Θεσ/νίκη, Τηλ. κέντρο: 2310 261771, 2310 287893 Fax: 2310 287709, Γ’: Δωδεκανήσου 13 & Βαλαωρίτου, 546 26, Θεσ/
νίκη, τηλ.: 2310 519.336 e-mail: info@konchilakis.gr www.photoqueen.gr
• AnSMANN φορτιστές μπαταρίας • ARCA SWISS μηχ. μεγάλου φορμά • CONDOR • CULLMANN τρίποδα –τσάντες • GITZO
τρίποδα • HENSEL φλας studio • HEDLER • KOOD • BERLEBACH ξύλινα τρίποδα • SUNPAK φλας • SEKONIC φωτόμετρα
• PRIOLITE • MULTIBLITZ
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την σελίδα 5

MERKOURI
Αν. Ρωμυλίας 11, 544 54, Κ. Τούμπα Θεσσαλονίκη, Τηλ./Fax: 2310 948767, κιν 6944204754, e-mail: info@merkouri.gr, www.
merkouri.gr
• Κατασκευή χειροποίητων ψηφιακών & αναλογικών άλμπουμ • Θήκες DVD • Bαλίτσες • Photobook & USB γάμου-βαπτισης

INOBILI
• Επαγγελματικά ψηφιακά album (Italia)

PHOTOSTATION IKE
Μοναστηρίου 254 & Δ. Γληνού 5Β, 546 28, Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 554663-4,
e-mail: sales@photostation.gr www.photostation.gr
• Εμπορία, επισκευή, συντήρηση φωτογραφικών ειδών

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται!

2013

2011



Virtual,
πολυεπίπεδη περιήγηση

Video &
στιγμιότυπα

Όλη η έκθεση σε λήψεις 360ο

Όλη η έκθεση σε λήψεις ΗD
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«Eπεμβαίνοντας» σε φωτογραφίες stock
PhotoBombing αλλά στην επεξεργασία...

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 η Κ.Χ. την οποία ευχαριστούμε θερμά.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
E: Τάκης Τζίμας,  !"#: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
$%&': Κωνσταντίνα Γκιτάκου % ()&$#: ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ

www.photo.gr

"*+,&: Άννα Μανουσάκη

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

photobusiness@photo.gr
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Eκτύπωση 3D
Από μελλοντολογία, πραγματικότητα
Ποιος είπε ότι το μέλλον είναι μακριά; Αντίθετα μας πλησιάζει με γρήγορα
βήματα. Κάποτε αναφερόμασταν με ανάμικτο δέος και ειρωνεία σε 3D
σχεδίαση για όλους, ολογράμματα laser, τρισδιάστατους εκτυπωτές…
Σα να ήταν πολύ μακρινά, σχεδόν ανέφικτα… Να όμως που η ελέλιξη της
τεχνολογίας μας διαψεύδει.

Ό

πως διαβάζουμε σε δημοσιευμένη έρευνα της εταιρίας αναλυτών
Gartner Research η αγορά 3D printer θα έχει σημαντική άνοδο το 2015

τουλάχιστον κατά 100% και θα διατεθούν 217.000 τεμάχια εκτυπωτών,
αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί εκθετικά σε βάθος τριετίας φθάνοντας
τα 2.3εκ. το 2018. Η δε αξία θα φθάσει από 1,6δις. Αν και τέτοια «τιράζ» δεν
μοιάζουν σπουδαία, εν τούτοις πρόκειται για μια ειδική κατηγορία που δίνει
πολλές υποσχέσεις.
Σταδιακά, οι εφαρμογές του 3D printing επεκτείνονται και σε οικιακό επίπεδο.
Ακόμη η αγορά δεν έχει μαζικοποιηθεί και μοιάζει εξειδικευμένη, όμως
σύντομα θα αναπτυχθεί το περιβάλλον εφαρμογών 3D printing. Σήμερα
παρόμοιους εκτυπωτές για οικιακούς καταναλωτές κατασκευάζει μόνον η
άγνωστη έξω από τις ΗΠΑ εταιρία MakerBot και μάλιστα μόνον στις πολιτείες
της Νέας Υόρκης, του Ιllinois και της Καλιφόρνια. Μάλιστα στη Νέα Υόρκη
προκλήθηκε τρομερό ενδιαφέρον όταν αναγγέλθηκε η συνεργασία της
MakerBot με τα μεγάλα καταστήματα Adorama όπου σε μια ειδική γωνιά
γίνονται επιδείξεις των τρισδιάστατων printer και scanner.
Μπορεί σε ερασιτεχνική διάσταση όλα αυτά να φαίνονται σαν ένα ακόμη
gadget για πλούσια «ενήλικα» παιδιά όμως στον πραγματικό κόσμο
οι επιστήμονες ήδη αξιοποιούν την εν λόγω τεχνολογία σχεδιάζοντας
και παράγοντας προσθετικά μέλη, μακέτες κτηρίων και προπλάσματα
βιομηχανικών αντικειμένων που υπό άλλες συνθήκες θα προϋπέθεταν πολύ
μεγαλύτερη δαπάνη και χρόνο. Ένα λοιπόν από τα πλέον αναπτυσσόμενα
πεδία εφαρμογών του 3D printing είναι το R & D (Research and Development)
όπου συντέμνει εντυπωσιακά τους χρόνους εξέλιξης των διάφορων project.
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Λίγη ιστορία
Το 3D printing στηρίζεται στην στερεολιθογραφία
μια τεχνολογία που εφευρέθηκε από τον Charles
Ηull το 1984 βασιζόμενη σε υγρό φωτοπολυμερές
που με την επίδραση UV ακτινοβολίας έχει την
ιδιότητα να στερεοποιείται γρήγορα σε πολύ λεπτά
στρώματα. Μια παραλλαγή του ίδιου concept είναι
η έκχυση φωτοπολυμερούς, γνωστή και ως polyjet
matrix που χρησιμοποιεί την εκτόξευση υλικού
από κεφαλή τύπoυ inkjet με πολλά ακροφύσια
(μια τεχνολογία που χρησιμοποιείται τώρα από τη
μεγάλη εταιρία Stratasys). Σοβαρότατη καινοτομία
στο αντικείμενο απετέλεσε η σχεδίαση της Objet
που δίνει τη δυνατότητα χρήσης πολλαπλών
υλικών που εκτοξεύονται από την ίδια κεφαλή. Μια
άλλη κατηγορία στερεο-εκτυπωτών χρησιμοποιεί
θερμοπλαστική έκχυση.

3D printers για όλους
Ανεξάρτητα από τις βιομηχανικές εφαρμογές που είναι
μεγάλης κλίμακας και απαιτούν τεράστιες επενδύσεις,
μεγάλες προοπτικές ανοίγονται για τις πιο απλές,
ερασιτεχνικές ή οικιακές –αν θέλετε- υλοποιήσεις
3D. Αρκετές εταιρίες έχουν ξεκινήσει να πουλούν
παρόμοιες συσκευές εκτύπωσης όπως η BitsromByte.
com ή η MakerBot που προσφέρειτ ο ThinkOMatic,
ακόμη και κιτ 3D printer διατίθενται όπως το BotMill
Glider 3D ή το Up Personal Portable 3D και το
πρόσφατο Cube Personal 3D και μάλιστα με WiFi.
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DSLR, mirrorless ή smartphones
Ποιο μέσο θα επικρατήσει;
Μια δήλωση του
αντιπροέδρου της ομάδας
έρευνας της Samsung,
Byungdeok Nam, στο

O

dpreview.com κατά τη
διάρκεια της CES, έκανε
το γύρο του διαδικτύου
αφού αρχικά μεταφέρθηκε
λάθος. Η δήλωση αφορούσε
τη μεγαλύτερη μάχη που
δίνεται τα τελευταία χρόνια
στον χώρο του imaging,
ανάμεσα στις DSLR και τις
mirrorless. Μεταφέρουμε
την αρχική απάντηση στην
ερώτηση αν θα εκλείψουν
οι DSLR (σημειώνουμε εδώ
ότι η εταιρεία παράγει μόνο
mirrorless συστήματα και όχι
DSLR).

Aφενός γιατί τα τελευταία δύο χρόνια οι πωλήσεις των mirrorless έχουν σταθεροποιηθεί και δεν
δείχνουν να έχουν τόσο ανοδικές τάσεις και αφετέρου γιατί πιστεύουν πως δεν θα πέσει αρκετά
ο όγκος των πωλήσεων των DSLR. Βέβαια η φημολογούμενη εμπλοκή της Canon με τις
mirrorless αλλά και η κυκλοφορία της NX1 από τη Samsung, που ανεβάζει τα standard της
αγοράς αναμένεται να δώσουν ώθηση στην προϊοντική κατηγορία (όπως έκανε πέρυσι η σειρά
full frame Sony Α7).
Στον αγώνα όμως τα τελευταία χρόνια έχει φανερά εισέλθει και το smartphone που δεν σταματά
να κερδίζει έδαφος ανάμεσα στους μη-επαγγελματίες φωτογράφους. Για άλλη μια φορά τα
στατιστικά του Flickr τοποθετούν το iPhone στην κορυφή προτίμηση των χρηστών. Για το χρονικό
διάστημα 2013-2014 το iPhone 5 είναι η πλέον δημοφιλής φωτογραφική συσκευή των μελών, σε
ποσοστό 2.4% για το 2013 και 3.3% για το 2014. Μάλιστα η Apple ξεπέρασε την προηγούμενη
χρονιά την Nikon στην συνολική λίστα με τις μάρκες που προτιμούν τα μέλη του Flickr. Έτσι, η
Canon τερμάτισε και πάλι πρώτη συγκεντρώνοντας το 13,4% της συνολικής προτίμησης, δεύτερη
με μικρή διαφορά από την τρίτη ήρθε η Apple με 9,6% και τρίτη η Nikon με 9,3%. Τέταρτη
έρχεται η Samsung με 5.6% και η πέμπτη η Sony με 4.2%. Στην πρώτη θέση με τις DSLR για άλλη
μια χρονιά βρίσκουμε την Canon EOS 7D και στην κορυφή των mirrorless την Olympus E-M5.

Byungdeok Nam απαντά: “Δεν θα ήθελα να πω αλλά το 2008 που πρωτοανακοινώθηκαν
οι mirrorless δεν αναπτύχθηκαν άμεσα. Την προηγούμενη χρονιά όμως οι αναλύσεις της
αγοράς προέβλεψαν ότι το 2018/2019 οι mirrorless θα πουλάνε περισσότερο από τις DSLR”.
Φυσικά όμως υπάρχουν αρκετές αναλύσεις που διαφωνούν με αυτές τις προβλέψεις.

.  
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Αγορές προϊόντων σούπερ μάρκετ με ένα... κλικ

Ο επικεφαλής της εταιρείας
welovesupermarket.gr κ. Διονύσης Ζήβας.

Μία πετυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα του Δ.Ζήβα*
Η πολυετής δραστηριοποίηση στον κλάδο των προϊόντων τεχνολογίας παρείχε
την υποδομή. Η απόκτηση οικογένειας προσέφερε το κίνητρο. Το «πάντρεμά»

Αν και το μέσο καλάθι μας είναι ελαφρώς

τους δημιούργησε το welovetoys.gr, εν συνεχεία το welovebabies.gr και από τον
Ιούλιο το 2013 το επιστέγασμα τns διαδρομής αυτής, το welovesupermarket.gr.

σούπερ μάρκετ, εμάς μας ενδιαφέρει να
παραδοθεί σε κάθε πελάτη το προϊόν που
παρήγγειλε εντός 24 ωρών. Για να αλλάξει

Το τελευταίο αποτελεί το πρώτο και μοναδικό αποκλειστικά διαδικτυακό σούπερ
μάρκετ στην Ελλάδα, υπό την έννοια ότι δεν είναι παράλληλη δραστηριότητα μιας
παραδοσιακής λιανεμπορικής αλυσίδας. Ένα άλλο βασικό στοιχείο που το κάνει
μοναδικό είναι ότι παραδίδει τις παραγγελίες εντός 24 ωρών, όχι μόνο σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, αλλά σε όλη την Ελλάδα, ακόμη και σε απομακρυσμένα νησιά.
Πριν από λίγο καιρό, το welovesupermarket.gr συμπλήρωσε τις 100.000
παραγγελίες. Με αφορμή αυτό το γεγονός, θελήσαμε να συναντήσουμε τον
επικεφαλής της εταιρείας κ. Διονύση Ζήβα, τον άνθρωπο που στο πίσω μέρος του
μυαλού του φαίνεται να θέλει να δημιουργήσει το «Amazon fresh» της Ελλάδας.

Ο

κ. Δ. Ζήβας από το 1995 εργάζεται στην Intersys, αντιπρόσωπο στην Ελλάδα
κορυφαίων εταιρειών ηλεκτρονικών συσκευών. Η οικογένεια του είναι
μειοψηφών μέτοχος σε αυτήν. Η τεχνολογία, λοιπόν, ήταν δεύτερη φύση για τον ίδιο.
«Στη ζωή μπήκε η οικογένεια. Αρχίσαμε να ψάχνουμε πού μπορούμε να ψωνίσουμε
πράγματα για τα παιδιά μέσω Διαδικτύου. Είδαμε ότι ως γονείς δεν μπορούσαμε να
εξυπηρετηθούμε, ότι υπήρχε κενό στη συγκεκριμένη αγορά», λέει στην «Κ»
ο κ. Ζήβας. Έτσι ξεκίνησε το welovetoys.gr τον Απρίλιο του 2011 για να ακολουθήσει
τον Ιούνιο του 2012 το welovebabies.gr και τον Ιούλιο του 2013
το welovesupermarket.gr.
Στον ένα χρόνο λειτουργίας του το κατάστημα διαθέτει περίπου 7.000 κωδικούς
τυποποιημένων προϊόντων, τροφίμων και μη, ενώ από το 2015 θα ξεκινήσει τη
διάθεση και τυποποιημένων προϊόντων ψυγείου, αρχικά μόνο στην Αττική.
Αναλόγως της πορείας του εγχειρήματος στην Αττική, η εταιρεία θα εξαπλώσει τη
διάθεση των προϊόντων ψυγείου και στη Θεσσαλονίκη, κάτι βεβαίως που απαιτεί
επενδύσεις σε αποθήκες στη Βόρεια Ελλάδα. Σήμερα οι αποθήκες της εταιρείας
βρίσκονται στο Μαρκόπουλο Αττικής. Πριν από λίγες ημέρες, η εταιρεία προχώρησε
σε συμφωνίες με κορυφαίες εταιρείες αναψυκτικών, μπίρας και αλκοολούχων
ποτών, έτσι ώστε πλέον να έχει και πλήρη κάβα στο κωδικολόγιό της. Η εταιρεία
προμηθεύεται τα προϊόντα κατευθείαν από τις βιομηχανίες ή τις εμπορικές εταιρείες
αυτών. «Από την πρώτη στιγμή αποφασίσαμε να μην κάνουμε παράλληλες εισαγωγές.
Δίνουν ίσως μεγαλύτερο κέρδος, αλλά δεν μπορείς να βρίσκεις ανά πάσα στιγμή το
προϊόν που θέλεις ούτε μπορείς να αξιοποιείς τις προωθητικές ενέργειες.
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φθηνότερο από των παραδοσιακών

συνήθειες ο Έλληνας καταναλωτής, πρέπει
η αγοραστική του εμπειρία να είναι τέλεια»,
τονίζει ο κ. Ζήβας.
Στα επόμενα βήματα περιλαμβάνεται
η ανάπτυξη εφαρμογής για ταμπλέτες και
κινητά ή η κατασκευή ιστοσελίδας με τη
μέθοδο Responsive Web Design (πρόκειται
για σχεδιασμό «έξυπνης» ιστοσελίδας, της
οποίας το μενού, οι εικόνες και το κείμενο
προσαρμόζονται ανάλογα έτσι ώστε να
είναι ευανάγνωστες και χρηστικές σε
οποιαδήποτε συσκευή).
Τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας είναι
ακόμη χαμηλά, βεβαίως, κάτι που γνωρίζει
καλά ο κ. Ζήβας. Η εταιρεία για την ώρα,
όμως, μοιάζει να στηρίζεται σε γερές
βάσεις. Έχει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό
και τον Ιανουάριο εξασφάλισε μια μικρή
χρηματοδότηση από ξένο fund. Το 2013
η Net Spirit (η εταιρεία στην οποία ανήκουν
τα καταστήματα WeLove) πραγματοποίησε
τζίρο 1,85 εκατ. ευρώ. Μες στο πρώτο
εξάμηνο του 2014 κατέγραψε τζίρο όσο το
2013, γεγονός που -εκτός απρόοπτου- μας
κάνει να πιστεύουμε ότι το 2014 συνολικά
θα έκλεισε με διπλασιασμό των πωλήσεων
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

* Αναδημοσίευση από την εφημερίδα
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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PENTAX K-3:   outdoor DSLR
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iFootage
Τώρα και στην Ελλάδα από τη Δ. & Ι. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Α.Ε.
Τα εξελιγμένα αξεσουάρ video
της iFootage θα διατίθενται
κανονικά πλέον και στην Ελλάδα,
παρέχοντας έξυπνες λύσεις στους
ενθουσιώδεις ερασιτέχνες και
επαγγελματίες της κινούμενης
εικόνας και μάλιστα σε λογικές
τιμές. Ανάμεσά τους ξεχωρίσαμε:
το Shark Slider S1, μέγιστου
μήκους 790mm και βάρους
3,4κιλών που δέχεται φορτίο
ως 7 κιλά.

T

o Shark Slider, κατασκευάζεται
από προηγμένα ελαφρά υλικά,
ανθρακονήματα και αλουμίνιο
για αντοχή και εύκολη μεταφορά,
αποφασιστικό στοιχείο στον κόσμο
των εικονοληπτών. Για παράδειγμα,
οι σωλήνες ανθρακονημάτων
αποτελούνται από οκτώ στρώματα
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για σταθερότητα υλικού και αντοχή στη στρέβλωση. Επίσης χρησιμοποιούνται γιαπωνέζικα
ρουλεμάν σε αρθρώσεις για απολύτως ομαλές κινήσεις. Γενικότερα έχει δοθεί μεγάλη σημασία
στην συναρμολόγηση ακριβείας και στον ποιοτικό έλεγχο που γίνεται σε δύο στάδια ώστε
να εξασφαλίζεται το maximum της λειτουργικότητας και αξιοπιστίας. Υπάρχουν και άλλα
ενδιαφέροντα στοιχεία όπως ότι χάρη στην ευέλικτη σχεδίαση ο χρήστης μπορεί να θέσει το
slider σε λειτουργία σε ελάχιστο χρόνο από τη στιγμή που βγαίνει από την θήκη μεταφοράς,
ότι το σύστημα τροχαλίας/ιμάντα υψηλής ροπής έχει πρόβλεψη για τη maximum oμαλότητα
κινήσεων, ότι παρέχονται εξτρά ράβδοι επιμήκυνσης που αυξάνουν το μήκος στα 120cm κλπ.
Άλλο ένα ενδιαφέρον αξεσουάρ video αλλά και φωτογραφίας είναι το steadypod iFootage
Wildcat, με τρία ρυθμιζόμενα βαρίδια και με πλατφόρμα ταχείας απελευθέρωσης για την
κάμερα και τη φωτογραφική μηχανή. Η ελαφριά χειρολαβή από ανθρακονήματα ρυθμίζεται σε
διάφορες θέσεις ανάλογα με την επιθυμητή γωνία.
Το μονόποδο Μogopod, ανήκει στη δημοφιλή τα τελευταία χρόνια κατηγορία των video
μονοπόδων με βάση mini τριπόδου. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται σφαιρική κεφαλή και
αντάπτορας με σπείρωμα 3/8.
Άλλο ένα πρωτότυπο προϊόν είναι το grip τύπου πιστολιού με βάση gimbal αποκλειστικά για
actioncam GoPro Hero 3, 3+ και το πρόσφατο μοντέλο Ηero 4. Το πλεονέκτημα των κεφαλών
αυτού του τύπου είναι ότι σταθεροποιούν ιδανικά και κεντράρουν τη μηχανή ενώ είναι πολύ
χρήσιμες στη φωτογράφηση/βιντεοσκόπηση σπορ και άγριων ζώων.
Στη γκάμα της iFootage ακόμη περιλαμβάνονται έξυπνα προϊόντα όπως το MiniCrane M1-II,
η πανοραμική κεφαλή R60, το βαρέος τύπου τρίποδο Wild-Bull T1 & T3 κλπ.
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Τ

ο 1853, στόλος επτά αμερικάνικων

πλοίων υπό τον Αντιναύαρχο Matthew
Perry, απαίτησε το άνοιγμα του λιμανιού της
Ιαπωνίας που έως τότε διατηρούσε κλειστά
τα σύνορά της. Την επόμενη χρονιά το λιμάνι
άνοιξε και οι δύο χώρες, ΗΠΑ και Ιαπωνία,
σύναψαν Σύμφωνο Ειρήνης και Φιλίας. Τον
Ιανουάριο του 1860, ο Masaoki Shinmi με
77μελη ομάδα, ως ειδικοί απεσταλμένοι του
Shogun Tokugawa, έφθασαν στις ΗΠΑ για να
επικυρώσουν νέο Σύμφωνο Φιλίας, Εμπορίου
και Ναυσιπλοΐας. Η ειδική ομάδα, που ταξίδεψε
με αμερικανικά πλοία ως την Ουάσιγκτον και
έτυχε εγκάρδιας υποδοχής, διαδραμάτισε
καθοριστικό ρόλο στην ανταλλαγή των
εγγράφων του συμφώνου. Kατά την επίσκεψή
τους ήρθαν σε επαφή με τον ξένο πολιτισμό,
γνώρισαν τις τελευταίες εξελίξεις στην
παγκόσμια κοινότητα και απέκτησαν γνώσεις
και σοφία, που αργότερα επηρέασε βαθειά
την πορεία της χώρας προς τη Μεταρρύθμιση
Μeiji. Το 1862 η κυβέρνηση Tokugawa έστειλε
τους πρώτους Ιάπωνες στην Ευρώπη για να
μυηθούν στη δυτική τέχνη, τις επιστήμες και
την τεχνολογία. Τον ίδιο χρόνο, ένας μεγάλος
αριθμός φοιτητών επισκέφθηκε την Ολλανδία.
Το 1863, η δεύτερη ιαπωνική αποστολή της
κυβέρνησης Tokugawa αναχώρησε για την
Ευρώπη, όπου μελέτησε ναυτικές τεχνικές,
κοινωνικές επιστήμες και ιατρική τεχνολογία
πριν επιστρέψει στην Ιαπωνία. Τα μέλη των
αποστολών, κατά τη διαμονή τους στις ΗΠΑ, τη
Γαλλία και την Ολλανδία, άρχισαν να αποκτούν
ενδιαφέρον για την τέχνη της φωτογραφίας,
μιας και δεν ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στην
Ιαπωνία εκείνη την εποχή. Επίσης έφεραν

Έκθεση φωτογραφίας Last Samurai
Tokugawa Shogun Missions Overseas
H Πρεσβεία της Ιαπωνίας, το Ιωνικό Κέντρο και η Ένωση Καλλιτεχνών
Φωτογράφων Αθήνας σε συνεργασία με το Japan Camera
Industry Institute (JCII), εγκαινιάζουν την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου
2015 στο Ιωνικό Κέντρο την έκθεση φωτογραφίας Last Samurai:
Tokugawa Shogun Missions Overseas που αποτελείται από
φωτογραφίες της συλλογής του Japan Camera Industry Institute.
Η έκθεση αποτίνει φόρο τιμής σε όλους αυτούς που πριν από 150
χρόνια μέσω της γνώσης που αποκόμισαν από το δυτικό κόσμο
συνέβαλαν στον εκσυγχρονισμό της Ιαπωνίας. Αναπαράγουμε από το
Δ.Τ. το ιστορικό πλαίσιο της φωτογραφικής έκθεσης:
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πίσω στη χώρα τους, γαλλικές και ευρωπαϊκές
εφημερίδες με φωτογραφικά πορτρέτα του
γάλλου φωτογράφου Nadar, αμερικανών και
ευρωπαίων φωτογράφων, καθώς και απλών
ανθρώπων από τις ΗΠΑ, που υποδέχθηκαν
θερμά την ιαπωνική αποστολή. Οι φωτογραφίες
από τη Γαλλία δεν είχαν μόνο καλλιτεχνικό
χαρακτήρα αλλά τραβήχτηκαν και για τους
σκοπούς ανθρωπολογικής έρευνας πάνω
στη μελέτη του προσώπου και της σωματικής
διάπλασης των ανθρώπων της Ανατολής.
Αμέσως μετά την επιστροφή της αποστολής
στην Ιαπωνία ξεκίνησε η Μεταρρύθμιση
Meiji, η οποία οδήγησε στο τέλος των 260
ετών διακυβέρνησης από τους πολεμάρχους
Tokugawa. Οι πολεμιστές σαμουράι που
παρουσιάζονται εδώ είναι κυριολεκτικά
«Οι Τελευταίοι Samurai».
Μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου 2015
Ιωνικό Κέντρο (Λυσίου 11, Πλάκα)
Με την υποστήριξη της Ε.Κ.Φ.Α
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Η τεχνική της
αναλογικής και της
ψηφιακής φωτογραφίας
Κυκλοφορεί η ηλεκτρονική έκδοση
Online βρίσκεται πλέον η 7η ηλεκτρονική
έκδοση του βιβλίου του Τάσου Σχίζα «Η
τεχνική της αναλογικής και της ψηφιακής
φωτογραφίας». Το e-book ακολούθησε
την έντυπη (που κυκλοφόρησε πριν 2
μήνες), όπως συνηθίζει τα τελευταία
χρόνια ο συγγραφέας του. Αυξήθηκε η
ύλη, προστέθηκαν φωτογραφίες, έγιναν
ανανεώσεις, διορθώσεις και σημαντικές
προσθήκες.
«Η τεχνική της αναλογικής και της ψηφιακής
φωτογραφίας» αποτελεί ένα σύγχρονο
σύγγραμμα, που έχει σκοπό να καλύψει
με τη μεγαλύτερη δυνατή πληρότητα τις
ανάγκες ενός ερασιτέχνη ή σπουδαστή ή
επαγγελματία φωτογράφου. Η ηλεκτρονική
έκδοση προσφέρεται δωρεάν και είναι
διαθέσιμη για κατέβασμα από την παρακάτω
σελίδα του περιοδικού:
http://www.photoeidolo.gr/N/7%20BOOK/
index.html
Η έντυπη έκδοση διατίθεται σε περίπτερα,
βιβλιοπωλεία, φωτογραφικά καταστήματα
και στα γραφεία του περιοδικού:
Nαυμ. Έλλης 4, 54625 Λαδάδικα –
Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 638447
Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.photoeidolo.gr/
TassosSchizas.html

TIPA Photo Trophy 2015
Άνοιξαν οι δηλώσεις συμμετοχής για τον διεθνή
φωτογραφικό διαγωνισμό της TIPA με θέμα:
‘‘Ανακαλύψτε τον κόσμο’’
Με αφορμή την 175η επέτειο από την εφεύρεση της φωτογραφίας το
1839, η διοργάνωση της TIPA αναγνωρίζει πως παρά τη ραγδαία εξέλιξη
της φωτογραφίας η ουσία της φωτογραφίας δεν άλλαξε. Το μόνο που
αλλάζει να είναι η κατεύθυνση που στρέφουμε τη μηχανή μας. Υπό τον
τίτλο “Discover the world: open (y)our eyes to the beauty of planet Earth”,
η TIPA προσκαλεί τους φωτογράφους σε όλο τον κόσμο, ερασιτέχνες
και επαγγελματίες να πάρουν μέρος στέλνοντας τις φωτογραφίες τους με
δωρεάν συμμετοχή. Ο διαγωνισμός TIPA Photo Trophy 2015 αποτελεί
μέρος του “Trierenberg Super Circuit & Special Themes Circuit 2015”, του
μεγαλύτερου διαγωνισμού τέχνης παγκοσμίως. Όσοι θα ήθελαν να πάρουν
μέρος μπορούν να στείλουν τις φωτογραφίες τους μέχρι τις 23 Μαρτίου
2015. Οι τρεις φωτογράφοι που θα ξεχωρίσουν θα βραβευτούν με το ποσό
των 5.000€, 3.000€ και 2.000€ αντίστοιχα ενώ ο πρώτος θα τιμηθεί και με
το τρόπαιο της TIPA.
Πληροφορίες – Δηλώσεις συμμετοχής: http://www.photocontest.at/
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Hasselblad
Αλλαγή CEO
O Perry Oosting αναλαμβάνει πλέον
την θέση του CEO της Hasselblad,
στην θέση του Ian Rawcliffe. O νέο
CEO έχει 25ετή πείρα στο marketing
και έχει εργαστεί για τεράστια brands
όπως η Bulgari, η Prada και η Gucci.

Apple
Προσανατολίζεται προς τις actioncam

Πέρα από τις πολυτελείς μάρκες της
μόδας ο Oosting έχει εργαστεί και στο
marketing των πολυτελών τηλεφώνων
Vertu όπου πέτυχε σημαντική αύξηση

Σύμφωνα με το Reuters, η Apple κατοχύρωσε μια νέα πατέντα για μια wearable
actioncam, που σύμφωνα με την αίτηση θα έχει ειδικό σύστημα στήριξης και
θα μπορεί να τραβάει και βίντεο κάτω από το νερό. Φυσικά αυτό από μόνο του
δεν αποτελεί σπουδαίο νέο μιας και οι actioncam φαίνεται να απασχολούν τις
περισσότερες εταιρείες. Το ενδιαφέρον είναι πως το Reuters αναφέρει ότι μόλις
έγινε γνωστό πως η αίτηση για καταχώρηση της πατέντας έγινε δεκτή, η μετοχή
της GoPro την ίδια μέρα έπεσε κατά 12%.

των κερδών. Ο Perry Oosting δήλωσε
πως βάση για την ανάπτυξη της νέας
στρατηγικής marketing της εταιρείας
θα αποτελέσει ο αισθητήρας CMOS
CFV-50c.

Fujifilm XQ2
Μετριοπαθής ανανέωση
H Fujifilm προχώρησε σε μια μάλλον συντηρητική ανανέωση της compact XQ1,
που είχε κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2013. Οι διαφορές της XQ2 από
την προκάτοχο της δεν διαπιστώνονται με την πρώτη ματιά μιας και διατηρεί
ακριβώς τον ίδιο αισθητήρα 2/3-inch 12-megapixel X-Trans CMOS II αλλά και
τον ίδιο φακό Fujinon 25-100mm με 4x οπτικό zoom και το διάφραγμα f/1.8.
Επίσης διατηρεί το focus peaking, το ISO, τις δυνατότητες διασύνδεσης και τη
λήψη video. Νέα προσθήκη είναι το νέο οπτικό προφίλ Classic Chrome μαζί με
τα γνωστά εφέ που μιμούνται τα κλασσικά φιλμ της εταιρείας. Η Fujifilm XQ2 θα
κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο 2015 σε μαύρο, ασημί και άσπρο.
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GoPro Hero4
Αναβαθμισμένο firmware
προσθέτει νέες δυνατότητες
H GoPro ανακοίνωσε ότι μέσα στους
επόμενους μήνες θα είναι διαθέσιμο
νέο firmware το οποίο προσδίδει στις
εκδόσεις Black και Silver νέες αξιόλογες
δυνατότητες. Αναλυτικότερα και στα δύο
μοντέλα θα προστεθεί λειτουργία ‘time
lapse video mode’, η οποία δημιουργεί
τα ανάλογα videos αυτόματα μέσα στην
κάμερα, χωρίς την ανάγκη μεταπαραγωγής.
Επιπλέον, καθίσταται δυνατή η λήψη 30
φωτογραφιών σε 6 δευτερόλεπτα και η
αυτόματη διόρθωση του ορίζοντα-auto
rotate σε περιπτώσεις που η κάμερα είναι
τοποθετημένη ανάποδα. Όσο αφορά την
προνομιούχα Hero4 Black, πλέον θα μπορεί
να εγγράφει video ανάλυσης 720p στα
240 fps (αξιοποιήσιμο σε slow-motion)
και ανάλυσης 2.7K στα 60 fps. Τέλος, η
Hero4 Silver θα εμπλουτιστεί με λειτουργία
«HiLight Tags», για το μαρκάρισμα
συγκεκριμένων στιγμών, κατά την
καταγραφή των videos ή την αναπαραγωγή
τους στην οθόνη της συσκευής με σκοπό
την ευκολότερη επεξεργασία αλλά και τον
γρηγορότερο διαμοιρασμό.

Metz Mecablitz 26 AF-1
Για μηχανές compact και CSC
Πρόκειται για μια νέα μονάδα φλας μικρών διαστάσεων που προρίζεται για
συνεργασία με compact μηχανές και σώματα που διαθέτουν hotshoe. Με μέγιστο
Guide Number τα 26 μέτρα (στα 100 ISO) το Mecablitz 26 AF-1 παρέχει πολύ
περισσότερη ισχύ από τα ενσωματωμένα φλασάκια των φωτογραφικών μηχανών
και μπορεί να κάνει περιστροφή +90° κάθετα. Eίναι συμβατό με τα συστήματα
TTL των εξής εταιριών: Canon, Nikon, Pentax, Samsung, Olympus, Panasonic,
Leica, Sony and Fujifilm. Επιπλέον, υποστηρίζει λειτουργία slave για τα ασύρματα
συστήματα ελέγχου όλων των εταιριών που αναφέρθηκαν παραπάνω, με
εξαίρεση την Fuji. Τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες ΑΑΑ και σύμφωνα με τον
κατασκευαστή προσφέρει εκατό περίπου φλασιές, ενώ ο χρόνος ανακύκλωσης
κυμαίνεται μεταξύ 0,3 και 8 δευτερόλεπτων. Η λυχνία LED που χρησιμοποιείται
για τη υποβοήθηση του autofocus μπορεί να αξιοποιηθεί επίσης και ως συνεχής
φωτισμός στο video, αποδίδοντας 30 Lux/1m. Όλα τα μοντέλα εκτός από
εκείνα για Fujifilm και Sony θα είναι διαθέσιμα στην αγορά τον Ιανουάριο. Τον
Φεβρουάριο θα ακολουθήσει η κυκλοφορία των υπόλοιπων δύο.

Toshiba
Η πρώτη κάρτα μνήμης με NFC
Η Toshiba ανακοίνωσε επίσημα την πρώτη κάρτα μνήμης SD στον κόσμο, με
ενσωματωμένη τεχνολογία NFC (Near Field Communication) για άμεση σύνδεση
με smartphones και tablet που τρέχουν λειτουργικό Android. O χρήστης αρκεί να
κατεβάσει την εφαρμογή ‘Memory Card Preview’ στην υποστηριζόμενη συσκευή και
ύστερα θα μπορεί να δει το υλικό που έχει αποθηκευτεί στην κάρτα μνήμης.
Η «NFC built-in SDHC Memory Card» είναι κατηγορίας UHS 1 και Class 10. Αρνητικό
χαρακτηριστικό αποτελεί η μη ασύρματη μεταφορά των δεδομένων, καθώς δεν
ενσωματώνεται Wi-Fi όπως στη πρόσφατα ανανεωμένη σειρά FlashAir. Θα είναι
διαθέσιμη στην αγορά στις χωρητικότητες των 8GB, 16GB και 32GB τις πρώτες μέρες του
Φεβρουαρίου.
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Occupy Atopos #Kostis
Fokas
Συνεχίζεται το πρότζεκτ του Atopos
με τη συμμετοχή του φωτογράφου
Κωστή Φωκά
Το Atopos Unlocked, το πρότζεκτ
του πολιτιστικού οργανισμού Atopos
Contemporary Visual Culture (Atopos cvc),
συνεχίζεται από την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου
με τη συμμετοχή του φωτογράφου Κωστή
Φωκά. Ο Έλληνας καλλιτέχνης μετά την
έκθεση που πραγματοποίησε στο Λονδίνο
σε συνεργασία με το Queer Archive , αυτή
τη φορά καταλαμβάνει τους χώρους της
Atopos παράγοντας μια σειρά από νέα
έργα. Τα φωτογραφικά έργα παίρνοντας
τη μορφή προσωπικού ημερολογίου
συνθέτουν τη μαρτυρία ενός ανθρώπινου
γλυπτού στοιχειοθετώντας ένα τοπίο οπού
το παράδοξο συναντά το συνηθισμένο. Κατά
τη διάρκεια της φωτογράφισης ο Φωκάς
χρησιμοποιεί τα μοντέλα του σαν παιχνίδια
δίνοντάς τους ταυτόχρονα την ελευθερία
να συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία. Στα
έργα του συχνά προσθέτει διάφορα μέσα
και props όπως μάσκες, sex toys ή φθηνές
κάμερες επιδιώκοντας να αποτυπώσει τη
στιγμή, να συλλάβει το αντικείμενό του
μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας.
Εγκαίνια: Τετάρτη 28 Ιανουαρίου,
20.00 – 23.00
Διάρκεια έκθεσης: έως Τετάρτη 25
Φεβρουαρίου
Μέρες και ώρες λειτουργίας: κάθε Τετάρτη,
14.00 – 22.00
Διεύθυνση: ATOPOS, Σαλαμίνος72,
Μεταξουργείο, Αθήνα
Επιμέλεια: Βασίλης Ζηδιανάκης
Πληροφορίες: ATOPOS CVC,
www.atopos.gr, info@atopos.gr

Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στα πλαίσια της κοινής έκθεσης
FEM – ZEYFOD
Με αφορμή την κοινή έκθεση «Ρίζες Βαθιές-Ρίζες κοινές» της Φωτογραφικής
Εταιρείας Μυτιλήνης και της ομάδας ZEYFOD, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου θα γίνει
η κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας. Η έκθεση η οποία είναι εμπνευσμένη
από το δέντρο της ελιάς, ένα παγκόσμιο σύμβολο ειρήνης, αποτελεί μια κοινή
προσπάθεια των δύο σωματείων να στείλουν ένα μήνυμα φιλίας και συνδημιουργίας.
Πρωτοπαρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2014 στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας
στην Αγία Παρασκευή Λέσβου και τον Οκτώβριο του 2014 στον Ιερό Ναό του
Ταξιάρχη, που λειτουργεί ως μουσείο στο Αϊβαλί της Τουρκίας. Οι επισκέπτες του
χώρου της Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης μπορούν να δουν για λίγες μέρες
ξανά την κοινή έκθεση των δύο φωτογραφικών ομάδων.
Διάρκεια έκθεσης: 12 – 16 Ιανουαρίου
Ώρες λειτουργίας: 19.00 – 21.00
Διεύθυνση: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, Πιττακού 15, Μυτιλήνη
Πληροφορίες: Φωτογραφική Εταιρεία Μυτιλήνης, τηλ. 2251041555, www.fem.gr,
photo@fem.gr
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Λέσχη Φωτογραφίας
Κατερίνης
Συμμετέχει σε Ευρωπαϊκό project
που αφορά τον πολιτισμό και τη
φωτογραφία
H Εφορεία Φωτογραφίας της Εστίας
Πιερίδων Μουσών Κατερίνης συμμετέχει στο
Ευρωπαϊκό Project «EUROPEAN CULTURAL
HERITAGE – A MELTING POT OF CULTURES
THROUGH THE ART OF PHOTOGRAPHY».
Μαζί με ομάδες από τη Γερμανία, την
Πολωνία και την Τουρκία, το project ξεκίνησε
τις εργασίες του τον Οκτώβριο του 2013
ενώ πρόκειται να ολοκληρωθεί το Μάιο του
2015. Στόχοι του προγράμματος αποτελούν η
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα
από το φωτογραφικό φακό καθώς και η
προβολή αυτής στο ευρύτερο κοινωνικό
περιβάλλον. Επιπλέον, το πρόγραμμα
επιδιώκει να βοηθήσει αφενός στην
κατανόηση των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων
που χαρακτηρίζουν τις κοινωνίες από τις
οποίες προέρχονται τα συμμετέχοντα μέλη
και αφετέρου στη δημιουργία πολιτιστικών
δεσμών μεταξύ τους. Έχουν διοργανωθεί ήδη
εκθέσεις στην Γερμανία και στην Πολωνία
με μεγάλη επιτυχία ενώ θα ακολουθήσουν
εκθέσεις στην Τουρκία και την Ελλάδα.
Μπορείτε να δείτε το υλικό των εκθέσεων
που πραγματοποιήθηκαν στο
http://light-echoes.art-web-design.eu/ ενώ
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
δράση της Λέσχης Φωτογραφίας Κατερίνης
μπορείτε να επισκεφθείτε το http://epmkater.
gr/eforeiafotografiasirida.html

Nikon
Τρεις νέες pocket μηχανές
έ
Με την άφιξη της νέας χρονιάς, η Nikon ανακοίνωσε τρεις compact μηχανές, με
αρκετά λεπτό σχεδιασμό στην οικογένεια Coolpix: την S3700, την S2900 και την L31.
Η αρτιότερη σε χαρακτηριστικά S3700, διαθέτει αισθητήρα CCD, ανάλυσης 20.1MP
και ενσωματώνει φακό NIKKOR με οπτικό ζουμ 8x (ισοδύναμο με 25-200mm),
ενώ χάρη στο digital zoom φτάνει περίπου τα 400mm. Εγγράφει video 720/30p,
εξομαλύνει τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια των λήψεων με σταθεροποιητή
VR και αξιοποιεί τις τεχνολογίες Wi-Fi και NFC για τον ευκολότερο διαμοιρασμό
του υλικού. Θα είναι διαθέσιμη στις 26 Φεβρουαρίου σε πέντε χρώματα: μαύρο,
κόκκινο, ροζ, μπλε και ασημί. Η αμέσως επόμενη S2900 είναι εξοπλισμένη
με τον ίδιο αισθητήρα των 20.1MP, αλλά υστερεί σε zoom σε σχέση με την
προαναφερθείσα καθώς έχει φακό με οπτικό zoom 5x (εύρους 26-130mm). Βέβαια
διαθέτει δυναμικό zoom χάρη στο οποίο «αγγίζει» τα 260mm. Ακόμα, ο χρήστης
μπορέι να επιλέξει ανάμεσα σε γκάμα 16 διαθέσιμων scene modes που υπόσχονται
βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις για την εκάστοτε σκηνή αλλά και ειδική λειτουργία για
τη σύνθεση πανοραμάτων. Η τριάδα κλείνει με την λιτή Coolpix L31 να εμφανίζεται
με ασθητήρα 16MP, οπτικό zoom 5x-μη επεκτάσιμο και δυνατότητα εγγραφής video
HD στα 720p. Οι S2900 και L31 είναι διαθέσιμες ήδη στην αγορά.
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Samyang
Τηλεφακός 135mm f/2,2
Ακόμη ένας φακός εμπλουτίζει τη γκάμα
Samyang. Aυτή τη φορά στην εστιακή
απόσταση των 135mm κατάλληλη
τόσο για κοντινά πορτραίτα όσο και
για σπορ. Το ενδιαφέρον στοιχείο
εδώ είναι ότι θα διατίθεται σε δύο
εκδόσεις: μία φωτογραφική με click stop
στα διαφράγματα και μία με συνεχή
διαβάθμιση του μηχανισμού ίριδας
(που ονομάζεται 135 T2.2 ED UMC).
O φακός αποτελείται από 11 στοιχεία
κατανεμημένα σε 7 γκρουπ, εκ των
οποίων ένα χαμηλής διάχυσης ED Extra
low Dispersion και έχει μηχανισμό ίριδας
διαφράγματος με εννέα (9) πτερύγια για
καλύτερο bokeh.
Όπως και οι λοιποί Samsung θα εστιάζει
μόνον χειροκίκητα και θα διατίθεται στις
εξής μοντούρες: Canon EF, Nikon AF,
Sony e-Mount, Micro 4/3 και αργότερα
Sony A-mount, Pentax PK, Fujifilm
X, Canon M, Samsung NX. Η έναρξη
εμπορικής διάθεσης αναμένεται τον

Fujifilm
jifil X
A2
2
X-A2
H νέα προσιτή CSC

φεβρουάριο στην ευρωπαϊκή αγορά.

Μετά τη hi end X-Τ1 που τόση επιτυχία συνάντησε την προηγούμενη χρονιά,
το ιαπωνικό εργοστάσιο εμπλουτίζει τη γκάμα και στο κατώφλι, με τη χαμηλού
κόστους Χ-Α2, διάδοχο της προηγούμενης Χ-Α1. είναι το μοναδικό μοντέλο της
σειράς που χρησιμοποιεί απλό CMOS αισθητήρα και όχι τον εξελιγμένο χ-Τrans
II. Βασικό γνώρισμα που τη διαφοροποιεί αποτελεί η αναδιπλούμενη οθόνη3in.
920K pixel, που πλέον περιστρέφεται σε γωνία 175° ώστε να διευκολύνει τις selfie
πόζες. Στον τομέα του Autofocus έχουν προστεθεί οι λειτουργίες Face Detection,
ΑutoMacro και MultiTarget AF. Παρά τον ερασιτεχνικό προσανατολισμό, η Χ-Α2
προικίζεται με όλες τις δυνατότητες μιας μηχανής για ενθουσιώδεις ερασιτέχνες
δηλ. με δύο περιστροφικούς επιλογείς (command dial) για ανεξάρτητη ρύθμιση
διαφραγμάτων και ταχυτήτων, επιλογέα λειτουργιών έκθεσης P. S, A, M.
H X-A2 πλαισιώνεται από δυνατότητες όπως η εξομοίωση εμουλσιόν φιλμ π.χ.
Classic Chrome που κάνει την εικόνα να μοιάζει σα να τραβήχτηκε με slide της
αναλογικής εποχής, τα Advanced Filter Toy Camera, Miniature, Dynamic Tone,
Pop color, SoftFocus, Hi/Low Key κλπ.

Βασικά χαρακτηριστικά
Aισθητήρας 16.3 Megapixel APS-C CMOS
Επεξεργαστής EXR II με χρόνο έναρξης
μόλις 0.5 sec και υστέρηση κλείστρου
0.05sec.
Ισοδύναμη ευαισθησία ISO 100-25600
Οθόνη 3in. 920K pixel
αναδιπλουμενη κατά 175°
Λειτουργία Super-i-Flash για ακριβή
φλασομέτρηση
Video full HD 1080/30p
Yποστήριξη WiFi
Επεξεργασία RAW in camera
Φακός κιτ: Fujinon XC16-50mm II
(24-76mm)
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“29 Ματιές”.
Έως τις 18 Ιανουαρίου η 11η
ομαδική έκθεση της Λέσχης Σύρου
Μέχρι την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, όσοι
βρεθούν στο νησί της Σύρου θα έχουν την
ευκαιρία να δουν από κοντά την
11η ομαδική έκθεση της Λέσχης

Polaroid Tiny Zip
Το πιο μικρό photo printer

Φωτογραφίας - Κινηματογράφου Σύρου.
Υπό τον τίτλο “29 Ματιές” οι φωτογράφοι

Για όποιον ψάχνει τον απολύτως μικρότερο εκτυπωτή φωτογραφιών η
Polaroid έχει την έκπληξη. Ένα printer σε μέγεθος θήκης σκληρού δίσκου

της ομάδας δίνουν τη δική τους ματιά μέσα
από την τέχνη της φωτογραφίας.

2,5in. που ζυγίζει μόλις 200γρ. Το Tiny Zip τυπώνει σε διαστάσεις 2x3in.
(5x7,5cm) με τεχνολογία Zink (ένα πατενταρισμένο υλικό που εμπεριέχει
τους χρωματικούς κρυστάλλους CMYK μέσα σε πολυμερές). H εκτύπωση
επιτυγχάνεται μέσω Bluetooth 4.0 ή NFC από smartphones και tablets

Διεύθυνση: Αίθουσα Γ&Ε Βάτη, πλατεία
Μιαούλη, Ερμούπολη, Σύρος
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Καθημερινά
18:00-22:00, Σαβ/κα & Αργίες 11:00-13:00
& 18:00-22:00
Πληροφορίες: Λέσχη Φωτογραφίας –
Κινηματογράφου Σύρου,
www.lefs.gr, syros.photo@gmail.com

που τρέχουν λειτουργικό iOS ή Android. Το πρόγραμμα εκτύπωσης
περιλαμβάνει και ευκολίες επεμβάσεων σε φωτεινότητα, contrast, κορεσμό
και χροιά, δώδεκα χρωματικά φίλτρα, μεταξύ των οποίων HDR, sepia και
retro, δημιουργία κολλάζ, animation, εκτύπωση από έτοιμα template,
αυτοκόλλητων κλπ. H συσκευή περιλαμβάνει επαναφορτιζόμενη μπαταρία
λιθίου με αυτονομία για 25 περίπου τυπώματα.

Fujinon
Νέα οπτικά XC 16-50mm f/3,5-5,6 OIS II και
ΧC 50-230mm f/4,5-6,7 OIS
Συνόδεψε την παρουσίαση της Χ-Α2 ως συνοδευτικός φακός με compact
διαστάσεις (εξ ου και το C που υποδηλώνει το Compact μέγεθος) ώστε να
διαφοροποιείται από την upmarket σειρά XF. Λόγω συντελεστή 1,5x (από το
φορμά APS-C) καλύπτει εστιακές αποστάσεις 24-75mm.
Η αρχιτεκτονική του περιλαμβάνει 12 κρυστάλλινα στοιχεία κατανεμημένα
σε 10 ομάδες εκ των οποίων τα τρία ασφαιρικά και το ένα χαμηλής
διάχυσης ED καθώς και ίριδα διαφράγματος αποτελούμενη από 7 πτερύγια.
Ταυτόχρονα αναγγέλθηκε και ο 50-230mm f/4,5-6,7 OIS με παρεμφερή
εξωτερική εμφάνιση και compact φιλοσοφία. Αποτελείται από 13 οπτικά
κρυστάλλινα στοιχεία σε 10 ομάδες εκ των οποίων τρία ασφαιρικά και
ένα χαμηλής διάχυσης. Και οι δύο φακοί διαθέτουν σύστημα οπτικής
σταθεροποίησης.
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Misty Landscapes
Στην Blank Wall Gallery
Εφτά διεθνείς φωτογράφοι τοπίου
παρουσιάζουν μια διαφορετική εκδοχή
της πραγματικότητας, καλυμμένη υπό
το πέπλο της ομίχλης. Με την τεχνική
των παρατεταμένων εκθέσεων οι
φωτογράφοι δημιουργούν ονειρικά,
ατμοσφαιρικά τοπία και καλούν τους
θεατές να αντικρύσουν τα γνωστά τους
τοπία υπό το σουρεαλιστικό πρίσμα του
λιγοστού φωτός και της αριστοτεχνικής
σύνθεσης. Από την Ελλάδα συμμετέχει ο
φωτογράφος Πυγμαλίωνας Καρατζάς.
Μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου 2015
Blank Wall Gallery
Υακίνθου 12
Αθήνα
http://www.blankwallgallery.com
info@blankwallgallery.com

Canon
Μεταφέρει μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής μηχανών πίσω στην
Ιαπωνία λόγω υποτίμησης του γιεν
Ο ιαπωνικός κολοσσός δήλωσε πως θέλει να αυξήσει την εγχώρια παραγωγή
του στα επόμενα τρία χρόνια, ωθούμενος από την μείωση της αξίας του γιεν. Πιο
συγκεκριμένα η εταιρία σκοπεύει να αυξήσει τη συνολική παραγωγή της απο 40%
σε 60%. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, Hirotomo Fujimori η ώθηση στην εγχώρια
παραγωγή θα περιλαμβάνει κάμερες ασφαλείας και εκτυπωτές. Η Canon δεν είναι η
μόνη εταιρεία που θέλει να προβεί σε μια τέτοια κίνηση, αφού τόσο η Panasonic όσο
και η Sharp εξετάζουν το ενδεχόμενο αύξησης της εγχώριας παραγωγής τους, αν και
δεν το έχουν επιβεβαιώσει ακόμα επίσημα.
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Samsung
Έφτασε το αναμενόμενο firmware για την NX1 με βαρύτητα στο video
To νέο firmware είναι πρόθυμο να
ικανοποιήσει και με το παραπάνω τους
βιντεολήπτες καθώς προσφέρει στην
NX1 πλήθος βελτιώσεων και νέων
δυνατοτήτων παραμετροποίησης. Ένα
απο τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα
του είναι η υποστήριξη free-run
timecode για εγγραφή μέσω
εξωτερικού εγγραφέα (π.χ. ATOMOS
Shogun). Επίσης προστέθηκαν
δύο gamma modes με σκοπό να
αποδώσουν κινηματογραφικό
αποτέλεσμα: το C Gamma για

μπορούν να «σωθούν» από το cliping χάρη στις τρεις διαθέσιμες επιλογές του επίπεδου

υψηλότερη συνολική αντίθεση
και το D Gamma για καλύτερο

φωτεινότητας (luminance levels: 0-255, 16-235, 16-255). Επιπροσθέτως, καθίσταται δυνατή
η παραμετροποίηση του επιπέδου του ήχου αλλά και η τιμή των ISO κατά τη λήψη.

δυναμικό εύρος. Ακόμα τα black

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας Bluetooth ένα smartphone μπορεί να μετατραπεί πλέον σε

levels ελέγχονται με υποδιαίρεση
31 βημάτων. Η ταχύτητα και η
συμπεριφορά του autofocus μπορούν

τηλεχηριστηρίο της NX1 με την εγκατάσταση του «Camera Manager App». Οι βελτιώσεις

να ελέγχονται κατα τη διαρκεια
της λήψης. Επιπλέον, υπάρχει
επιλογή για υψηλότερο bitrate στην
εγγραφη FullHD video, ενώ οι τόνοι

δεν σταματούν εδώ. Τη μεγάλη είδηση από άποψη χειρισμού της μηχανής αποτελεί η
δυνατότητα καθιέρωσης της αντιστάθμισης έκθεσης ή του επιλογέα ISO σε ένα από τα
βασικά κουμπιά ελέγχου της κάμερας, κάτι που προσφέρεται ήδη από όλους τους μεγάλους
αντιπάλους της εταιρίας. Επίσης, η φορά κύλισης της ροδέλας για τον ορισμό της ταχύτητας
του κλείστρου μπορεί να αντιστραφεί σε περιπτώσεις που ο χρήστης έχει συνηθίσει σε μια
dslr άλλης εταιρίας. H έκδοση 1.2 θα είναι διαθέσιμη στα μέσα Ιανουαρίου.

Fujifilm
Δύο νέες superzoom και μία δράσης
Εποχή ανανέωσης για τα μοντέλα
compact σχεδόν ολων των εταιριών
και έφτασε η σειρά της Fujifilm να
ανακοινώσει δύο νεες μηχανές με
μεγάλο ζουμ, τις FinePix S9900W,
S9800 και μία ακόμα για τους λάτρεις
της περιπέτειας Finepix XP80. Οι δύο
superzoom διαθέτουν αισθητήρα
BSI CMOS, μεγέθους 1/2.3-in. και
ανάλυσης 16.2MP. Βεβαίως εγγράφουν
video Full HD και είναι εξοπλισμένες
σταθεροποιητή 5 αξόνων «5-axis».
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Επιπλέον ενσωματώνουν ηλεκτρονικό σκόπευτρο ανάλυσης 920.000 dots, οθόνη 3in.
ενώ τα ISO ρυθμίζονται έως 12.800. Και οι δύο μηχανές τροφοδοτούνται με τέσσερις
μπαταρίες ΑΑ. Θα διατίθενται από τον Μάρτιο, σε μαύρο, κόκκινο ή λευκό χρώμα. Η XP80
έχει αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τον προκάτοχο της XP70. Μπορεί να καταδυθεί έως
15 μέτρα (αντί για 10μ), να αντέξει πτώσεις από 1.75 μέτρα και να λειτουργήσει κανονικά
σε θερμοκρασίες από -10°C έως 40°C. Διαθέτει αισθητήρα BSI-CMOS, τύπου 1/2.3in,
ανάλυσης 16.4 MP και φακό εύρους 28-140mm με οπτικό σταθεροποιητή. Καταγράφει
video 1080p στα 60 fps, αλλά και στα 240 fps με ανάλυση 320x240-κατάλληλο για
slow motion. Έχει οθόνη 2.7in., η οποία έχει ειδική επίστρωση για τον περιορισμό των
αντανακλάσεων. Eνσωματώνει WiFi, διαθέτει λειτουργίες Time Lapse, HDR και λήψης
πανοραμικών εικόνων 360° . Η κυκλοφορία της Finepix XP80 θα ξεκινήσει τον Μάρτιο σε
τέσσερα χρώματα: κίτρινο, μπλε, μαυρο και μωβ.
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Ένωση Επαγγελματιών Φωτογράφων & Βιντεογράφων Γάμου
Συνέντευξη με το Δ.Σ. της νεοσύστατης Ένωσης



Mε πρόσφατης τη
δραστηριοποίηση της

ως ομάδα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που συναντάμε καθημερινά
στο επάγγελμά μας. Επιπλέον, ήταν επιτακτική η ανάγκη του να βελτιώσουμε τις συνθήκες της

Ένωσης η συζήτηση με το ΔΣ
(Παπαεμμανουήλ Σωτήρη,

δουλειάς μας αλλά και το να βελτιωνόμαστε εμείς οι ίδιοι, συνεχώς, ως επαγγελματίες.

Πρόεδρο, Κορωναίου Αλίκη,
Υπεύθυνη Οικονομικών,
Κοντσαλούδη Χρήστο, Υπεύθυνο
Προβολής και Marketing,
Ανδρουτσόπουλο Σάκη, Υπεύθυνο
για φωτογραφικά
θέματα και Γκουτζουρή Γιάννη,
Υπεύθυνο για κινηματογραφικά
θέματα) αποτέλεσε επιβεβλημένη
αφετηρία ενημέρωσης και
γνωριμίας.

• Ποιο ρόλο φιλοδοξείτε να παίξει η νέα Ένωση;
Φιλοδοξούμε να προβάλουμε και να αναβαθμίσουμε την φωτογραφία και βιντεογράφηση
γάμου στην Ελλάδα συνολικά ως υπηρεσία αλλά και να προωθήσουμε κάθε μέλος μας
ξεχωριστά στο ευρύ κοινό και στους υποψήφιους πελάτες ειδικότερα.

• Aπό ποιες ανάγκες θεωρείτε
ότι προέκυψε η Ένωση
Επαγγελματιών Φωτογράφων &
Βιντεογράφων Γάμου;
Η πρωταρχική ανάγκη που μας
οδήγησε στη δημιουργία της
Ένωσης ήταν, ουσιαστικά, το να

• Ποιοι είναι οι άμεσοι στόχοι της Ένωσης;
Η Ένωση έχει σχεδιαστεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο ώστε να παρέχει στα μέλη της
κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Το πλάνο θα αρχίσει να υλοποιείται μέσα στον πρώτο
χρόνο λειτουργίας της Ένωσης και περιλαμβάνει: εκπτώσεις σε προμηθευτές και υπηρεσίες,
εκπροσώπηση Ένωσης σε blogs/ περιοδικά κλπ, προνομιακές τιμές για προϊόντα,
αντιπροσωπείες και υπηρεσίες, ακόμη και custom-made προϊόντα με λογότυπο, λογότυπο
ένωσης για χρήση σε website και κατάστημα, λήψη alerts με ευκαιρίες, εκπτώσεις, νέα
προϊόντα, δρώμενα σε διεθνές επίπεδο, Internet directory στο website της Ένωσης, κεντρική
συμφωνία με εταιρείες για ενοικίαση εξοπλισμού σε προνομιακές τιμές και γρήγορη ταχύτητα
ανταπόκρισης σε περίπτωση βλαβών μηχανών, φακών και πολλά άλλα.
Η μέχρι τώρα ανταπόκριση είναι μεγάλη και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Θα θέλαμε να θυμίσουμε στους επαγγελματίες φωτογράφους /βιντεογράφους που
ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της Ένωσης ότι έχουν ακόμα αυτή τη δυνατότητα
συμπληρώνοντας την αίτηση εγγραφής που θα βρουν διαδικτυακά εδώ:

ανήκουμε σε μία κοινότητα με
ανθρώπους που κάνουν το ίδιο
επάγγελμα με εμάς και έτσι,

https://docs.google.com/forms/d/1cQVTvG016woxrUjJBsSyUrIAWMBDnKr82aK_i_Ztx5w/
viewform
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