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Φταίει και
η Photovision!
Για την πτώση των τζίρων
Ως διοργανωτές της PHOTOVISION
είχαμε την ευκαιρία το τελευταίο
διάστημα να επικοινωνήσουμε με
όλες -χωρίς υπερβολή- τις μεγάλες
αλλά και πολλές μικρότερες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στον ευρύτερο κλάδο imaging της
χώρα μας. Συναντήσαμε διευθυντικά
στελέχη και μιλήσαμε κατ’ επανάληψη
με τα τμήματα Μarketing, Δημοσίων
Σχέσεων, Πωλήσεων, ακόμη και με
χαμηλόβαθμους υπαλλήλους και
απλούς εργαζόμενους σε αυτές.

Ο

φείλω να ομολογήσω ότι
η εμπειρία που αποκομίσαμε ήταν
μοναδική γιατί μας έδωσε μία πλήρη,
ολοκληρωμένη και ξεκάθαρη εικόνα
της αγοράς τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή, χωρίς διαμεσολαβητές και
σκόπιμες διαστρεβλώσεις. Μακάρι οι
καρεκλοκένταυροι και οι κάθε λογής
τεχνοκράτες και γραφειοκράτες των
Υπουργείων να έκαναν έστω για λίγο
μία αντίστοιχη, μικρή βόλτα εκεί έξω,
στην πραγματική οικονομία. Όχι μέσα
από νούμερα, στατιστικές και αριθμούς,
όχι προεκλογικά, όχι με τα τηλεοπτικά
συνεργεία από δίπλα αλλά σε ανύποπτο
χρόνο. Αιφνιδιαστικά και ζωντανά.
Θα μάθαιναν πάρα πολλά πράγματα
κι ας λένε ότι τα γνωρίζουν όλα.
Επανέρχομαι λοιπόν στα αρχικά για να
επισημάνω κάτι που έχω την εντύπωση
ότι διαφεύγει της προσοχής πολλών
διευθυντικών στελεχών επιχειρήσεων
του κλάδου μας.

ΘΑ ΓΥΡΙΣΕΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ... ΑΡΑΜΠΑ;
Φωτ. Roger Fenton (1819-1869). Πλανόδιος φωτογράφος με το εργαστήριό του στα μέσα του
19ου αιώνα. Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, παρά τα χίλια μύρια προβλήματα ο Έλληνας φωτογράφος
να γυρίσει 170 χρόνια πίσω! Η αγορά πάντοτε προχωράει μπροστά...

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Η DIVITEC AE στη Photovision
Θα εκθέσει σε ένα μεγάλο και εντυπωσιακό περίπτερο όλη τη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών που
αντιπροσωπεύει. Επιπλέον, απ’ ότι μαθαίνουμε, θα παρουσιάσει και κάποια πολύ ελκυστικά πακέτα για το
φωτογραφικό κατάστημα που θα εκπλήξουν και θα συζητηθούν!
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Συνέχεια από τη σελίδα 1

Δ

εν φταίει μόνον η οικονομική
κρίση λόγω της μακροχρόνιας
κακοδιαχείρησης των οικονομικών του
κράτους. Δεν φταίει μόνον
η σύγχυση και η ανασφάλεια που
διαχέεται τελευταία στην αγορά με
τελάληδες τα κανάλια, τα ραδιόφωνα
και άλλα ΜΜΕ. Δεν φταίει μόνον
η πτώση της αγοραστικής δύναμης των
καταναλωτών. Φταίει και



Γιατί ο ερασιτέχνης φωτογράφος να βιαστεί να προμηθευτεί τη νέα του DSLR πριν
δει και συγκρίνει στη διάρκεια της έκθεσης όλες τις τελευταίες hi tech προτάσεις
της αγοράς;
Γιατί ο φωτογράφος γάμου να βιαστεί και να δοκιμάσει στη τύχη ένα διαφορετικό
εργαστήριο για τα ψηφιακά του άλμπουμ, πριν δει και συγκρίνει τις προτάσεις που
θα του γίνουν στη διάρκεια της έκθεσης;
Ποιος θα αγοράσει φωτογραφικά βιβλία και εκδόσεις πριν την έκθεση όταν γνωρίζει
πολύ καλά ότι εκεί θα τα βρει φθηνότερα, μαζί με δώρα, με κουπόνια και εκπτώσεις;

η ...PHOTOVISION για την πτώση των
τζίρων της φωτογραφικής αγοράς
τους τελευταίους μήνες! Ναι, καλά το
ακούσατε. Είτε το θέλουμε, είτε όχι έτσι
συνέβαινε πάντοτε τα τελευταία
25 χρόνια που διοργανώνεται
η έκθεση: Δύο με τρεις μήνες πριν την
έκθεση η αγορά πάγωνε. Σταματούσε.
Τίποτα δεν κινούνταν. Ο λόγος;
Προφανής! Εξηγούμαι.
Γιατί κάποιος επαγγελματίας να βιαστεί
να προμηθευτεί π.χ. printer και

Στο περιοδικό μας για παράδειγμα περιορίστηκαν στο ελάχιστο τα τηλέφωνα για
παραγγελίες βιβλίων, παλιότερων τευχών κλπ. Αυτό σημαίνει ότι οι καταναλωτές δεν
έχουν ούτε 10 ευρώ για ένα βιβλίο; Σίγουρα κάτι άλλο συμβαίνει. Όλοι οι εκθέτες
της PHOTOVISION, ιδιαίτερα οι παλιοί και μόνιμοι, γνωρίζουν πολύ καλά αυτές τις
πολύ ιδιαίτερες παρενέργειες της κλαδικής μας έκθεσης στο σώμα των καταναλωτών
πριν το άνοιγμά της. Και όλο αυτό το διάστημα προετοιμάζονται εντατικά για να τους
υποδεχτούν στα περίπτερά τους κερδίζοντας την εμπιστοσύνη τους και ασφαλώς
τον οβολό τους. Ξέρουν ότι η φωτογραφική αγορά πριν τη PHOTOVISION μοιάζει
με ...τσουνάμι! Τα νερά πριν το άνοιγμα τραβιούνται πίσω για να επανέλθουν μόλις
ανοίξει η έκθεση. Οι τακτικοί εκθέτες θυμούνται επίσης ότι η διεκπεραίωση των
παραγγελιών μετά την έκθεση, κρατούσε εβδομάδες και μήνες φθάνοντας μέχρι το
καλοκαίρι. Συμπέρασμα: Οι λίγοι, οι διστακτικοί και απαισιόδοξοι που το σκέφτονται
ακόμη, πρέπει άμεσα να αποφασίσουν. Υπάρχουν ελάχιστα περίπτερα διαθέσιμα έστω
και τώρα, στο παραπέντε. Η αποξένωση από την αγορά, η απουσία από το Μεγάλο

εκτυπωτές, πριν δει και συγκρίνει όλες
τις προτάσεις της αγοράς στη διάρκεια
της έκθεσης τη στιγμή που θα έχει τα
πάντα μπροστά του;

Ραντεβού του φωτογραφικού κλάδου δεν θα τους βοηθήσει. Θα προστεθεί στη
σωρεία λαθών που έχουν κάνει τελευταία. Θα είναι ένα ακόμη επιχειρηματικό τους
βήμα προς τα πίσω.
ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ
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Η φωτογραφική αγορά στους ρυθμούς της Photovision
!!" ##$"
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε.

Γ

ια εμάς στην JMsolutions το imaging έχει δύο
πλευρές: τη λήψη της φωτογραφίας και την
εκτύπωσή. Στο κομμάτι της λήψης η τεχνολογία
δημιουργώντας συνεχώς νέα προϊόντα κρατά τον
καταναλωτή, ερασιτέχνη αλλά και επαγγελματία,
σε εγρήγορση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
τη διαρκή επιθυμία του καταναλωτή για το
καινούργιο προϊόν. Στην Ελλάδα της κρίσης οι
Έλληνες επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες
φωτογράφοι καταβάλλουν σοβαρή προσπάθεια
για να αντεπεξέλθουν με τη σειρά τους στις νέες

 
DIVITEC A.E.

Α

ποτελεί μια αρνητική διαπίστωση η πτωτική πορεία της ελληνικής
φωτογραφικής αγοράς αλλά μάλλον ευθυγραμμίζεται με τη
διεθνή πραγματικότητα η οποία δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Αν
αναζητήσουμε τις αιτίες πρέπει να τις αποδώσουμε στον κορεσμό από την
ψηφιακή τεχνολογία η οποία έχει φθάσει σε ένα σημείο ωριμότητας ώστε
ο καταναλωτής δεν έχει ισχυρά κίνητρα αντικατάστασης του τρέχοντος
εξοπλισμού, στην πίεση από τα smartphones και στην οικονομική κρίση
η οποία αν και όχι τόσο έντονη όσο στην Eλλάδα διαχέεται σε αρκετές
χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Μέσα σε αυτό το κλίμα, κάθε εταιρία
αναζητά λύσεις για την τόνωση του ενδιαφέροντος είτε βελτιώνοντας το
επίπεδο των υπηρεσιών είτε διευρύνοντας τη γκάμα των προϊόντων ή
απευθυνόμενη σε ευρύτερο κοινό. Η Divitec έχει σχηματίσει ένα μεγάλο
portfolio προϊόντων που απευθύνονται τόσο στον οικιακό καταναλωτή
όσο στον επαγγελματία έχοντας αρκετές επιλογές σε καταναλωτικά
ηλεκτρονικά αιχμής δηλ. tablets, SSD δίσκους, multimedia projectors,
αλλά και drylab, professional printers, monitors, software κλπ.
Πιστεύω ότι η τεχνολογία στο χώρο του Imaging αλλάζει συνεχώς και
γι’ αυτό ο κλάδος θα πρέπει να διαθέτει ένα φορέα ενημέρωσης για να
προβάλλονται οι τεχνολογικές λύσεις και ως προς τους επαγγελματίες και
τους τελικούς καταναλωτές. Έτσι στην έκθεση θα παρουσιάσουμε λύσεις
εκτύπωσης και επεξεργασίας εικόνας με διάφορους τρόπους όπως και
μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα προκαλώντας το εύλογο ενδιαφέρον που
πιστεύουμε ότι θα είναι ένα στοιχείο αναθέρμανσης της αγοράς.
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ανάγκες της αγοράς. Μπορούμε να πούμε ότι
το επιτυγχάνουν - έστω και με πιο αργούς ίσως
ρυθμούς συγκριτικά με τους συναδέλφους τους
στις άλλες χώρες.
Στην Ελλάδα η μεγαλύτερη δυσκολία που συναντά
κανείς είναι η πώληση της υπηρεσίας. Ο κόσμος
ενδιαφέρεται και τελικά
αγοράζει προϊόντα χωρίς
όμως αυτά να συνοδεύονται
από υπηρεσίες υποστήριξης.
Στην JMsolutions οι
υπηρεσίες αυτές θεωρούνται
αναπόσπαστο κομμάτι της
πώλησης των προϊόντων
μας, δημιουργώντας με
αυτό τον τρόπο σχέσεις
εμπιστοσύνης με τους
πελάτες μας.
Για εμάς η Photovision είναι
ο χώρος που μας δίνει τη
δυνατότητα να βρεθούμε
ξανά με τους επαγγελματίες
αλλά και ερασιτέχνες του φωτογραφικού χώρου
όπου θα τους ενημερώσουμε από κοντά για τα νέα
μας προϊόντα αλλά και θα συζητήσουμε μαζί τους
κάθε προβληματισμό ή ανάγκη τους.
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Αφοί Θεοδώρου Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ

H

Ε

ελληνική αγορά ακολουθεί τις
διεθνής εξελίξεις έστω και με μικρή
καθυστέρηση.
Το κύριο
χαρακτηριστικό

μείς στις Ελληνικές Χαράξεις εκτιμούμε ότι άσχετα με την όντως κακή
σημερινή οικονομική συγκυρία, η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, που
μας παρέχει δυνατότητες πέρα από κάθε φαντασία, θα οδηγήσει τους
επαγγελματίες του κλάδου σε δραστηριότητες πέρα από τις συνηθισμένες
του χώρου.

των τελευταίων
χρόνων είναι η
αντικατάσταση
των
παραδοσιακών
προίόντων

Η εταιρία μας έδωσε και δίνει το μήνυμα της οριζόντιας επέκτασης της
φωτογραφικής αγοράς με ποιοτικές-καλλιτεχνικές απεικονίσεις σε πολλά
διαφορετικά υλικά (πέτρα, ξύλο, δέρμα, γρανίτη, πορσελάνη κλπ με
μηχανήματα LASER –UV-CNC).
Οι τεχνολογίες επικοινωνιών έχουν καταστήσει προσιτές τις υπηρεσίες
μας σε ευρύτερο περιβάλλον από την κλασική γειτονιά που οριοθετούσε

imaging
(φωτογραφικές
μηχανές,
βιντεοκάμερες)
από τα έξυπνα
κινητά.
Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα
να εισέλθουν περισσότεροι χρήστες στην
ενιαία αγορά του imaging αλλά λόγω
της εξάπλωσης των μέσων κοινωνικής

παλιότερα τον κλάδο μας. Οι Ελληνικές Χαράξεις έχουμε το πλεονέκτημα
να είμαστε σχετικά κοντά στις χώρες της Βαλκανικής και την φιλοσοφία
να τις αντιμετωπίζουμε ως εσωτερική αγορά, αξιοποιώντας συγκριτικά
μας πλεονεκτήματα.
Σε συνθήκες σήμερα
αποπληθωρισμού, που
έχουν επιβληθεί στην Ε.Ε ,
βρήκαμε τη δύναμη, χάρις στις
ευέλικτες μορφές εργασίας
που υιοθετήσαμε, το έμπειρο
εξειδικευμένο προσωπικό
μας, τη συσσωρευμένη
εμπειρία των στελεχών μας, να
αντεπεξέλθουμε στις απαιτήσεις
των καιρών και να μπορούμε
ακόμη και σήμερα να ατενίζουμε
με αισιοδοξία την επόμενη μέρα,
συνεχίζοντας να επενδύουμε
σε νέες τεχνολογίες, ώστε να

δικτύωσης η φωτογραφία σαν προϊόν
αν και έχει γεωμετρική αύξηση ως λήψη
έχει αντίθετη πορεία ως εκτύπωση. Κατά
συνέπεια το εισόδημα όσων ασχολούνται
με την εκτύπωση και την αποθήκευση
φωτογραφιών έχει μειωθεί σημαντικά τα
τελευταία χρόνια.
Η εταιρία μας έχει προσανατολιστεί στην
ενίσχυση της κατηγορίας των κορνιζών η
οποία δεν έχει παρουσιάσει κόπωση καθώς
αποτελεί προϊόν διακόσμησης το οποίο
παραμένει απαραίτητο σε κάθε σπίτι.
Μια έκθεση σαν τη Photovision, στην
οποία θα συμμετέχουν όλες οι εταιρίες
που αφορούν το imaging σαφώς θα έχει
ενδιαφέρον και για τον τελικό καταναλωτή
του προϊόντος καθώς και για τον
επαγγελματία που θα θέλει να ενημερωθεί
για τις τελευταίες εξελίξεις.
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βελτιώνουμε τις υπηρεσίες και τα
προϊόντα μας και να διευρύνουμε τον κύκλο των πελατών μας.
Ως εκπρόσωπος των Ελληνικών Χαράξεων θα ήθελα να ευχαριστήσω
τους διοργανωτές της PHOTOVISION διότι με την θεσμική τους πλέον
παρουσία, φέρνουν κοντά τους ανθρώπους του κλάδου μας ενισχύοντας
τις ανταλλαγές απόψεων και τις συνεργασίες, αλλά και παρουσιάζοντας
σε ευρύτερο κοινό τις κατακτήσεις του χώρου μας.
Η εταιρία μας δεν θα ήταν δυνατόν να μην αξιοποιήσει το βήμα αυτό που
προσφέρει η διοργάνωση και να έχει τη χαρά να συνυπάρξει με φίλους
και συναδέλφους σ΄αυτή τη γιορτή του κλάδου μας.
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Νέες συμμετοχές

DIVITEC Α.Ε.
• ΚΟDAK ερασιτεχνικά και επαγγελματικά φωτ/κά προϊόντα • Προϊόντα ψηφ. επεξεργασίας εικόνας • Θερμικοί εκτυπωτές Dry Labs &
αναλώσιμα Inkjet χαρτιά και καμβάδες • Ακτινογραφικά προϊόντα • Κινημ/φικά φιλμ • HITACHI projectors • ΤΕΤΕΝΑL φωτογραφικά
χημικά • VENECCIA inkjet χαρτιά και καμβάδες • SINFONIA (Shinko) - CITIZEN θερμικοί εκτυπωτές & αναλώσιμα • ΙΝΤΕNSO κάρτες
μνήμης, σκληροί δίσκοι USB Flash • ΤΑBLET PC, ψηφιακές κορνίζες, πλήρης γκάμα CD DVD • LENCO Tablet PC συστήματα ήχου
• ΒΙG BEN Gaming software, Accessories συστήματα ήχου • BENQ Projectors, Monitors, Digital Cameras • RIVACASE θήκες
μεταφοράς δίσκων, tablets, laptops ψηφιακών μηχανών • INTEGRAL usb flas drivers, κάρτες μνήμης • ΤRACEBOARD διαδραστικοί
πίνακες • Διανομή προϊόντων: Fujifilm, Epson
Παραμυθιάς 4, 153 54, Γλυκά νερά, Τηλ.: 210 2855080, Fax: 210 2834367, email: info@divitec.gr, www.divitec.gr

ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗ Γ. & Ρ. Ο.Ε. - PANODIA
• PANODIA εισαγωγές φωτ/κών & ειδών δώρου • WALTHER άλμπουμ, κορνίζες • Χειροποίητα άλμπουμ, ευχολόγια
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

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε.
• NCL, GOLBUCH, BIELLE άλμπουμ • DECO CONCEPT κορνίζες
• CECAMI, ART OF CARDS, REGENT, DISNEY ευχετήριες κάρτες
• EUREKA, ZOWIE υλικά συσκευασίας
• E-BOX θήκες CD/DVD & ψηφιακών μέσων
• WWF άλμπουμ, κορνίζες, επιτραπέζια παιχνίδια
Δ. Μουτσοπούλου 115, 185 41, Καμίνια Πειραιάς, Τηλ.: 210 4209583, Fax: 210 4207844,
e-mail:info@theobros.gr, www.theobros.gr,www.facebook.com/afoitheodorou

DMA HELLAS DIGITAL MEDIA APPLICATIONS
Μοντάζ βίντεο • Μετατροπές από/σε οποιοδήποτε σύστημα video, υποτιτλισμός, μετατροπές παλιών φορμά
Secam, κινηματογραφικών 8mm/Super8 σε σύγχρονα CD, DVD, Βlu-ray, πλήρη υποστήριξη High Definition κ.ά. •
ψηφιακές εκτυπώσεις
Ζαν Μωρεάς 10 117 41 Αθήνα τηλ. 2109211066 www.dmahellas.gr info@dmahellas.gr

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται!
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Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη κλείσει περίπτερο στην έκθεση έως 26/2
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, μικρο-συσκευές κουζίνας • BEPER θερμαντικά, ανεμιστήρες,
μικροσυσκευές • STANLEY λουκέτα όλων των τύπων

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,
• Φωτογραφικά προϊόντα (ερασιτεχνικά & επαγγελματικά) • Μηχανήματα εκτύπωσης φωτογραφιών
• Ψηφιακές φωτ. μηχανές • Μηχανήματα γραφ. τεχνών • 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/κά

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
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα



 274 •    2 MA 

2015

 7

ON LINE     O IMAGING - E  

÷øçíêöçïçíêùôûöôòîççõôøô

(1(.$7+îôöéçò÷ì

æßîïäíð

&ĊĒĄĐĈĀĊýåúČđďčÛĄďĈĐđĄďüčĖ
ßĊďĈāĎĔăü}ċĀĀ}ýđćĐđëĐćæĄđďýrßČĒčÿ}čċćs

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

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

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ E.E.
Ορμηνίου 9, 115 28 Αθήνα, Τηλ.: 210 7236847, Fax: 210 7249848, e-mail: alex4@
otenet.gr, www.albapv.gr
• AVENGER τρίποδα και στηρίγματα φωτιστικών, κεφαλές, τσάντες, leds • BOWENS
στούντιο φλας, αξεσουάρ • Boya • CAMBO μηχανές μεγάλου φορμά, γερανοί, εξαρτήματα • CHROMATEC • FIDELITY φορείς φιλμ
για μηχ. μεγάλου φορμά • IANΙRO φωτισμοί video • INKA • Jinbei • LASTOLITE υφασμάτινα φόντα, ανακλαστήρες, αξεσουάρ
στούντιο • LIGHTFORM • MANFROTTO CAMERA & LIGHTING SUPPORT, AVENGER τρίποδα & στηρίγματα φωτιστικών για
video, κινηματογράφο & φωτογραφία, κεφαλές • METZ φλας για 35mm • Nanguang • Nisi • NPC • OMEGA • PHOTONBEARD
• POLARIS – SHEPHERD φλασόμετρα – φωτόμετρα • QUIMIPOL • RODENSTOCK • SAVAGE φόντα • SCANDLES • TECNOLAB
επαγγ. εμφανιστήρια φιλμ & χαρτιού • ΤΙΝΤ – FOTO • TOYO στούντιο μηχανές • WINDOWLIGHT φωτιστικά • VISIO φωτιστικά
φθορισμού για video & φωτογραφία

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε.
Ικαρίας 32 & Ανθ. Γαζή 43,121 32, Περιστέρι, Τηλ.: 210 5711650, 210 5712218, Fax.:
210 5713977, e-mail: info@kabanaos.gr, www.kabanaos.gr
• ILFORD Inkjet papers • TECCO Inkjet papers • HENZO Album & Κορνίζες • DORR
Φωτογραφικά Αξεσουάρ • ΗΡ Φωτ.μηχανές & Βιντεοκάμερες • TEHN-O-TAPE Προϊόντα Sublimation & Αναλώσιμα για Mini Lab •
SAWGRASS Μελάνια • UNIVERSAL WOODS (Chromalux Metal & Wood Panels - Unisub Sublimation) •TURA Φωτογραφικό χαρτί.
Διανομή προϊόντων : KODAK, FUJIFILM, EPSON Plotters & Μελάνια, VERBATIM, TDK, TOSHIBA, CHAMPION Χημικά.

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 προηγούμενη σελίδα

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, Fab-Con, Projectina, Yorkdetection, Roaches Int Ltd.

ΑΚΤΙΔΗΣ Ν. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Photolab |
printyourphotos.gr
Α) Αριστοφάνους 6, 155 61, Χολαργός, Τηλ.: 210 6535747, Fax: 210 6547365, Β) Θωμά Παλαιολόγου
35–37, 136 71, Αχαρναί, e-mail: info@photolab.gr, info@printyourphotos.gr, www.photolab.gr, www.
printyourphotos.gr
• Εκτυπώσεις Lambda C-print, Metal Print, Giclee Fine Art, Plexiglass, UV, ink jet μεγάλου format, Ψηφιακές
εκτυπώσεις offset, παρουσίαση σε υλικά επικόλλησης όπως plexiglass, dibond, forex, simona, αλουμίνιο,
kapa και foam. Δημιουργικό τμήμα, επεξεργασία εικόνας, ψηφιοποίηση, ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
χρώματος, e-shop εκτυπώσεων εμπορικών προϊόντων (printyourphotos.gr)
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

GIATRAKOS HEXATEAM
Α) Λεωφ. Καλαμακίου 53, 174 55, Άλιμος, Β) Λεωφ. Δημοκρατίας 83, 187 55 Κερατσίνι,
• Επαγγελματικές λύσεις Αεροφωτογράφισης • Vulcan UAV, DJI innovations & CarbonCore Multicopters • DJI
Autopilot & GPS Systems • Camera Gimbals

ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ / ΒΑΪΝΒΟΥΡΜ ΜΑΡΙΟΣ
Κόνιαρη 60, 115 21, Αθήνα
• Εργαστήριο φωτογραφίας, επεξεργασία εικόνας, επιμέλεια εκθέσεων • Εκτυπώσεις Fine Art , εκτυπώσεις σε
καμβά με τελάρο, πλαστικοποιήσεις, επικόλληση σε Kappa-fix, Foam, Forex, Dibond (αλουμίνιο), Plexiglas,
Pvc • Εμφανίσεις slides, BW, αρνητικών και σκαναρίσματα απ’ολα τα φίλμ. • Εκτυπώσεις Frontier

Digital Art Photo Lab
Ικαρίας 21, 121 34 Περιστέρι
• Ψηφιακά άλμπουμ, Φωτογραφικές εκτυπώσεις

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

ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ A.E.
Εμμ. Μπενάκη 10, 105 64, Αθήνα, Τηλ.: 210 3222626, 210 3231354-5, 210 8085032,
Fax: 210 3217500, e-mail: info@giannatos-foto.gr, sales@giannatos-foto.gr
www.giannatos-foto.gr,
• TAMRON φακοί • MINOX φωτ. μηχανές, κιάλια • ADOX α/μ χαρτιά, χημικά • DIGIFINDER λούπες, παρασολέιγ για DSLR
• GIOTTOS τσάντες & θήκες, τρίποδα • MARUMI φίλτρα & αξεσουάρ • LUMIQUEST softbox & ανακλαστήρες • AP αξεσουάρ
• POINT τσάντες, θήκες & γιλέκα • SLS στούντιο φλας • PHOENIX φωτ. μηχανές, κιάλια

ALBUMAKE
Δημ. Χρ. Μπέκα 91, 190 04, Σπάτα Αττικής,
• Ψηφιακά άλμπουμ • Εκτυπώσεις • Πασπαρτού • Πλεξιγλάς

BLK Οπτικοακουστικά μέσα Ε.Π.Ε.
Έκτορος 115, 131 22, Ίλιον Αττικής,
• JVC • Panasonic • AJA • Datavideo • Teradek • Atomos • Beachtek • Wondlan • Genus • Secced
τηλεοπτικός & επαγγελματικός εξοπλισμός • Freefly MOVI • NextoDI
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

FOTOKLIK CAMERA SHOP (Fotoklik.gr )
Φαλήρου 6, 117 42, Κουκάκι, Τηλ.: 210 9231705, www.fotoklik.gr e-mail: info@fotoklik.gr,
• DYNAPHOS studio flash, φωτιστικά LED, αξεσουάρ • PELI θήκες & τσάντες • LCDVF DSLR viewfinder
• SWIT μπαταρίες-monitors • IFOOTAGE mini crane • KIETACAM crane, συστήματα στήριξης • MOVCAM DSLR rings, συστήματα
στήριξης • FOTON video accessories, συστήματα στήριξης • E-IMAGE τρίποδα & τσάντες • VARAVON sliders • Διανομή: ExDemo &
μεταχειρισμένες Broadcast κάμερες & ενοικιάσεις φωτ. εξοπλισμού & video • Service Broadcast εξοπλισμού

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. - JΜ SOLUTIONS
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα, Τηλ.: 210 9600702, Fax: 210 9600702, e-mail: info@jmsolutions.gr, www.
jmsolutions.gr
• PERMAJET photo & fine art χαρτιά • MOORMAN υλικά βιβλιοδεσίας / ενδόφυλλα για άλμπουμ •
DRYTAC υλικά πλαστικοποίησης και κόλλες διπλής όψης • CANON-EPSON-HP-ROLAND μελάνια • Τεχνική
υποστήριξη – ανταλλακτικά • HAHNEMUEHLE fine art papers

Montaz Lab - Video Art
Θερμοπυλών 15, 18120 Κορυδαλλός
Editing & λήψεις events, συνεδρίων, εκδηλώσεων.

ΕΝΩΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤ/ΦΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΦΑ)
Ιπποκράτους 13 (3ος όροφος), Αθήνα, Τηλ./Fax: 210 3610345, e-mail: info@ekfa1916.gr, www.ekfa1916.gr,

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (ΠΟΦ)
Ιπποκράτους 13, 106 79, Αθήνα, Τηλ.: 210 3647257, Fax: 210 3610345, e-mail: ekfa-pof@otenet.gr.

Lightcraft workshops
Ομονοίας 77, 65403 Καβάλα www.lightcraft.gr
Φωτογραφικά workshops & σεμινάρια

CARTOTECNICA TiCi
Via san Benedetto, 1, 73040, Aradeo (Lecce), Itally., Τηλ.: 0039 0836 554042, Fax: 0039 0836 550496
Site: www.cartotecnicatici.com, e-mail: info@cartotecnicatici.com
Εργοστάσιο κατασκευής ψηφιακών άλμπουμ και photobook

EXPAND DIGITAL
Χαλκηδόνος 18, 115 27, Αθήνα, Τηλ.: 210 6833358, 211 8001844, Fax: 211 8001173,
www.expand.gr, e-mail: info@expand.gr,
• PRIMERA • TEAC • ALL PRO SOLUTIONS • VINPOWER • FARGO • KODAK Photo Scanning System μηχανήματα αντιγραφής
εκτύπωσης & συσκευασίας οπτικών μέσων

Photo Wedding Stories
2310 452299 http://photoweddingstories.com/ http://wedseminars.com
• Σεμινάρια Φωτογραφίας γάμου για επαγγελματίες φωτογράφους
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

MC MANIOS
Αραχναίου 12, 115 22 Αθήνα, Τηλ.: 210 6452995-6, Fax: 210 6452997, e-mail: info@mcmanios.gr, www.
mcmanios.gr, Facebook page MC Manios,twitter.com/mcmanios
• AMABILIA μεταλλικές θήκες • BLUE STAR προσοφθάλμια για κάμερες • CANON φακοί για video & κάμερες • Cartoni
συστ. στήριξης καμερών • CHROSZIEL συστ. mattebox, follow focus • CHIMERA αξεσουάρ φωτισμού • DEDOLIGHT φωτιστικά
• EASYRIG συστ. στήριξης • EWA MARINE υδατοστεγείς θήκες • F & V LED φωτιστικά, monitors, sliders • IKAN monitor,
συστ. στήριξης • HPRC άθραυστες Resin θήκες • KINO FLO φωτιστικά • MILLER συστ.στήριξης καμερών • P+S TECHNIK
camera mounts, tabletop dollies • PAG μπαταρίες, φορτιστές • PORTA JIB camera jibs, dollies • ROSCO φίλτρα, ζελατίνες,
μηχανήματα καπνού, Litepad, πατώματα για studio χορού • SCHNEIDER OPTICS φακοί, γυάλινα φίλτρα • STEADICAM συστ.
σταθεροποίησης-στήριξης • STEADYTRACKER camera jibs, γερανοί • TIFFEN γυάλινα φίλτρα • TRANSVIDEO monitors, συστ.
ασύρματης μετάδοσης • VOCAS συστ. mattebox και συστ. στήριξης • ZACUTO DSLR viewfinders, στήριξη • Formatt γυάλινα
και resin φίλτρα • Smartsystems slider, dolly, motion kit • BD φόντα χαρτιού και βινυλίου • Evoc φωτογραφικές θήκες • Think
Tank, φωτογραφικές θήκες • SmallHD μόνιτορ • Tilta συστήματα στήριξης κάμερα, follow focus • Vibesta, LED φωτισμός •
Alphatron, viewfinder • Miggo ιμάντες καμερών

ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. - 3ΜΕ SIGN Ε.Π.Ε.
ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α3, 570 22, Σίνδος Θεσ/νίκη, Τηλ: 2310 524360-1, Υποκ.: Δημοφώντος 157-159 & Καλλιρρόης,
118 52, Αθήνα, Τηλ.: 210 3417280–3, e-mail: info@baxevanidis.gr,www.baxevanidis.gr
• Μηχανήματα & αναλώσιμα για ψηφιακές εκτυπώσεις, επιγραφές, laser, CNC router, υλικά θερμομεταφοράς, μεταλλικά
εξαρτήματα • Εισαγωγές & κατασκευές διαφ/κών δώρων

RENTPHOTOVIDEO
Β. Λάσκου 12 & Αστερόπης, 116 33, Παγκράτι, Τηλ.: 211 7101105, e-mail: info@rentphotovideo.
gr, www.rentphotovideo.gr
• Eνοικιάσεις φωτογραφικού εξοπλισμού & Video

DK Video Production Company
Φ. Λίτσα 28α, Χαλάνδρι
• Ενοικιάσεις εξοπλισμού, post production, εναέριες λήψεις.

IKΑROS MEDIA PACKAGING
Ηρακλούs 16, 145 64, Νέα Κηφισιά, Τηλ.: 210 6857031,
e-mail: imitris.fytas@ikmediapack.gr, www.ikmediapack.gr
• Eιδικές συσκευασίες & κατασκευές για cd, dvd, Blu Ray special packaging, deluxe packaging, θήκες dvd
γάμου βάπτισης

VK Χειροποίητα άλμπουμ
Digital.album.vk@gmail.com

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

DRAKOS DIGITAL
Αργυρουπόλεως 21, 164 51, Αργυρούπολη, Τηλ.: 210 9902382, Fax: 210 9902382, email:
drakosdigital@gmail.com,
www.drakosdigital.gr, Υποκ/μα-Showroom: Αργυρουπόλεως 21, 164 51, Αργυρούπολη
• GoPro action cameras • Xsories • Sp-United • GoPole• Ogio (τσάντες) • Qydos ation camera lighting systems

El Greco
Π. Τσαλδάρη 47, Περιστέρι Εργαστήριο: Πελοπίδα 62, Περιστέρι Τηλ.: 2105400798,
email: info@elcrecoalbum.gr site: http://elgrecoalbum.gr/
• Χειροποίητα και ψηφιακά album • Φωτογραφικό εργαστήριο: Εκτυπώσεις, Επικολλήσεις, Καμβάδες

ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
Αντήνορος 11, 116 34 Αθήνα, Τηλ.: 210 7248144, Fax: 210 7291613, e-mail: info@calavitis.gr, www.calavitis.gr
• ARRI • ZEISS • SACHTLER • ANGENIEUX • COOKE • ORCA • DEXEL • EGRIPMENT • LEMO • ETC • AEQ • DKT

HAPPYBOX A.E.
Κύθνου 2, 185 41 Καμίνια, Πειραιάς, Τηλ.: 210 4819600, 210 4818600, 210 4822749, Fax: 210 4819614
e-mail: orders@happybox.gr, www.happybox.gr
• Ψηφιακά & κλασικά άλμπουμ • Κουτιά συσκευασίας πολυτελείας • Ψηφιακές εκτυπώσεις

NORITSU-NORILAB
Τηλ.: 210 6019506, Kιν.: 6977 356565, e-mail: noritsu.tektonidis@yahoo.gr, www.noritsu.co.jp/english/
• Noritsu Wet & Dry Minilabs

Noritek Hellas
Ψαρών 16, Ν. Σμύρνη, Τηλ. 210 6086282 Fax: 2109356288 email: support@noritek.gr site: www.noritek.gr
• Τεχνική υποστήριξη • Φωτογραφικά είδη, ανταλλακτικά, αναλώσιμα

ΠΑΛΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ιερά Οδός 297, 122 44, Αιγάλεω, Τηλ.: 210 5710716, Fax: 210 5710716,
e-mail: irenepalmou@yahoo.gr, www.palmosshop.gr
• AURORA studio flash • “MY SLAVE” ραδιοσυχνότητες • GEMSTAR video light • Led & προβολείς Video • Soft Box • Φωτιστικά
650W, 800W, 1000W • Αξεσουάρ για φωτογράφους & βιντεολήπτες

MY HELIS.COM
• Rc Models εξοπλισμός αεροφωτογράφησης
Δρυόπιδος 6, 111 46 Γαλάτσι, Τηλ.: 210 2136085 info@myhelis.com www.myhelis.com

Vovousa Festival
Βοβούσα, 44014, Ζαγοροχώρια • Καλλιτεχνική διεύθυνση: Καμίλο Νόλλας
Σκούφου 10, 10557 Αθήνα , Τηλ: 6932 495695 email: info@vovousafestival.gr site: www.vovousafestival.gr
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε.
•DEVELOP εκτυπωτικά & φωτοαντιγραφικά μηχανήματα •Unibind PHOTOBOOΚ ιδανικά για ψηφιακά
άλμπουμ, FOILPRINTER, και ειδικές πλαστικοποιήσεις εξωφύλλων.
Ήρας 6, 14451 Μεταμόρφωση Τηλ.: 210 2854000, Fax: 210 2854005
Site: www.arvanitis-p.gr, www.arvanitishop.gr | e-mail: info@arvanitis-p.gr

ATHENS ART STUDIO
• Φωτογραφικά σεμινάρια & workshops
Αγίου Αθανασίου 20, 173 42, Αγ. Δημήτριος, Τηλ.: 210 9939995, e-mail: info@athensartstudio.
gr, www.athensartstudio.gr

ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧ. - HELLENIC PHOTO FRAME
Αγίου Αθανασίου 16, 480 60, Πάργα, Τηλ.: 26840 32421, Fax: 26840 31703, www.gatsiasat.gr, e-mail:
gatsias@otenet.gr, ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΡΝΙΖΩΝ & FINE ART ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ • Kορνίζες ξύλινες • Πασπαρτού
• Τζαμάκια κλιψ • Φωτογραφοθήκες • Αυτοκόλλητα χαρτόνια – kapa fix – PVC • Ψηφιακές εκτυπώσεις Fine
Art • Υλικά εκτύπωσης (σε ρολά) για μηχανήματα Epson & Canon • Τελάρα σκέτα για καμβά & μουσαμά • Σχεδιασμός μακετών &
επιγραφών

ΔΗΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε.
• FUJITSU - RENATA - FUJITRON μπαταρίες Μεγ. Σπηλαίου 7, 115 22 Αθήνα,
Τηλ.: 210 6452865-7, F: 210 6432728 e-mail: info@batterypack.gr, www.batterypack.gr

MBike Events & Digital
Γαλατσίου 59, 111 41 Αθήνα Τηλ.: 210 2016500 info@mbike.gr, www.bikefestival.gr www.mbike.gr
• Εκδόσεις

NEXUS PUBLICATIONS
Γράμμου 2, 13561, Αγ. Ανάργυροι, Τηλ.: 2108320834 Fax: 2108320729
email: nexus@nexusmedia.gr www.nexusmedia.gr
• Εξειδικευμένες εκδόσεις φωτογραφικών περιοδικών και βιβλίων

IP HOSTΥπηρεσίες διαδικτύου
Τερψιθέας 18, Αγία Βαρβάρα, 12351, Τηλ: +30.2105445900, Fax: +30.2105610727
Email: info@iphost.gr, www.ipdomain.net

Οι δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται!
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PWS Convention 2015
Δυναμική επιστροφή στη Photovision!
Συνεχίζουμε την παρουσίαση του σεμιναριακού προγράμματος του PWS Convention που θα
πραγματοποιηθεί στις 20-23 Μαρτίου 2015 στους χώρους της Photovision και του Εκθεσιακού
Κέντρου Περιστερίου.

Ο

CM Leung   creative
director   
   CMLEUNG
Gallery  
 2005.    
    
2010    !  
   Grand Awards 
  WPPI. " 
    
! , #$!, ", %,
&, '  ..
http://www.cmleung.com
http://wedseminars.com
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  Frontier Inkjet Minilab                   ,
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$'=.: 210 9404100 • FAX: 210 9404397 • www.fujifilm.gr
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Χρήσιμο για Αθηναίους και επισκέπτες!
Ένα μοναδικό αρχείο. Περιέχει όλα τα αξιόλογα κτίρια της Αθήνας και την ιστορία τους

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 Ι.Μ.τον οποίο ευχαριστούμε θερμά.

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

www.photo.gr

?"#%>&: Άννα Μανουσάκη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
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Οι γνώμες συγκλίνουν για τις
δύσκολες ημέρες που περνάει διεθνώς
η επαγγελματική φωτογραφία. Όχι
μόνο στην Ευρώπη αλλά και στις
παραδοσιακά πλουσιοπάροχες σε
αμοιβές Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέκκα
της φωτογραφίας. Οι εμπορικές και
διαφημιστικές αναθέσεις τείνουν
να είναι λιγότερες και με κατώτερα
budget, η βιομηχανία της φωτογραφίας
γάμου αισθάνεται και αυτή την πίεση,
το φωτορεπορτάζ αργοπεθαίνει και
το μικρά φωτογραφικά καταστήματα
υποκύπτουν στον αδυσώπητο
ανταγωνισμό των αλυσίδων. Και καλά
όλοι αυτοί... αλλά να υποφέρουν και
οι γίγαντες; Μήπως όταν φταρνίζονται
οι μεγάλοι οι μικροί παθαίνουν
κινδυνεύουν από πνευμονία;

Η

είδηση έρχεται από την άλλη πλευρά
του Ατλαντικού. Η κραταιά Getty
Images, η μεγαλύτερη φωτοθήκη στον
κόσμο, που ανήκει στον όμιλο Carlyle
αναγκάζεται να «κάψει» το αποθεματικό
της για να καλύψει απώλειες λόγω
μείωσης πωλήσεων. Η εταιρία χρωστάει
συνολικά το ποσόν μαμούθ των 2.46
δις. δολ. που μοιάζει απίστευτο. Κι όμως
το τελευταίο τρίμηνο, για τρέχουσες
πληρωμές αναγκάστηκε να δαπανήσει
14εκ. δολ. από το αποθεματικό των 41εκ.
Το cash flow της Getty Images υποφέρει
από τις υψηλές ανάγκες εξυπηρέτησης
του χρέους όταν η εταιρία έκανε μεγάλες
επενδύσεις και εξαγορές. Οι ειδήσεις
έστειλαν στα τάρταρα τις τιμές των
ομολόγων της Getty και συγκεκριμένα
του ομολογιακού δανείου ύψους 550εκ.
δολ. που λήγει τον Οκτώβριο του
2020, σύμφωνα με τις πληροφορίες του
οργανισμού Financial Industry Regulatory
Authority Trace.
Τα κέρδη προ φόρων της Getty Images
για το τέταρτο τρίμηνο σημείωσαν
πτώση 7% επιβεβαιώνοντας την διαρκή
πτωτική πορεία των εσόδων. Όλη αυτή
η κατάσταση πιέζει την πρόσβαση της
Getty Images στις χρηματοπιστωτικές
αγορές με δεδομένο και το συνολικό
ύψος των χρεών που προέκυψαν από τη
δανειοδότηση για την εξαγορά της εταιρίας
εκ μέρους του Carlyle Group από τη
Hellman and Friedman LLC τον Οκτώβριο
του 2012. Με άλλα λόγια το Carlyle Group
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Δύσκολοι καιροί για γίγαντες
Ταμειακή στενότητα για την πιο μεγάλη φωτοθήκη, τη Getty Images
εξαγόρασε τη Getty Images εξ ολοκλήρου με δανεισμό ποντάροντας στα κέρδη.
Το κακό είναι ότι η γενικότερη κατάσταση της φωτογραφικής αγοράς δεν ευνοεί
τις πωλήσεις της Getty Images, παρά την κυρίαρχη θέση της. Ο ανταγωνισμός από
microstock agencies όπως το Shutterstock ή πιο μοντέρνες προτάσεις όπως το Fotolia που
εξαγοράστηκε από την Adobe έχει ενταθεί. Όλο και λιγότεροι χρήστες αγοράζουν απο
κανονικές φωτοθήκες. Κατά κάποιο τρόπο σε αυτό συνέβαλε και η ίδια η Getty Images
εξαγοράζοντας την iStockPhoto,το 2006. Πρόκειται για μια microstock agency περίπου
όπως το Shutterstock που ιδρύθηκε από το Bruce Livingston το 2000 και στηρίχθηκε
στην λογική των μικροπληρωμών (micropayment) καθως και στον επαυξημένο ρόλο
των μηχανών αναζήτησης. Πραγματικά όταν εξαγοράστηκε από την Getty «δανείστηκε»
τη μηχανή Controlled Vocabulary από την τελευταία προκειμένου να οργανώσει την
αναζήτηση με βάση keywords, την απομνημόνευση προηγούμενων ερευνών (search cache)
και την υποστήριξη σε πολυγλωσσικό περιβάλλον αναζητήσεων. Όμως παρά την μεγάλη
επένδυση τα κέρδη γύρω στα 20εκ. δολ. το χρόνο δεν φάνηκαν αρκετά για τη Getty αφού
το φαινόμενο των microstock agencies εξαπλώνεται σαν τα μανιτάρια.
Εξάλλου δεν χρειάζονται τόσα πολλά χρήματα για να στήσει κανείς τέτοια φωτοεπιχείρηση.
Αρκεί να έχει μια κεντρική ιδέα και μερικούς καλούς προγραμματιστές – ακόμη και από
την ...Ινδία. Ο ίδιος ο «πρώην» της iStockPhoto B. Livingston φρόντισε να αντιγράψει
τον ...εαυτό του ιδρύοντας την Stocksy μια συνεργατική μικροφωτοθήκη (να την πούμε
έτσι στα ελληνικά;) που ανήκει στους ίδιους τους δημιουργούς, με μικρά μερίδια για τον
καθένα. Έτσι δίνει μια ηχηρή απάντηση στη Getty που κατηγορείται από πολλούς για τις
φειδωλές αμοιβές προς τους φωτογράφους (της τάξης του 15% ως 40% το πολύ). Όπως
πιθανότατα μαντέψατε, οι περισσότεροι καθόλου όχι διάσημοι, παίρνουν 15% δηλ. μερικά
cents του δολαρίου για κάθε εικόνα που πουλιέται διαδικτυακά. Αν αυτή είναι η μορφή
της αξιοποίησης των φωτογραφικών έργων και του ύψους των αμοιβών τότε πράγματι το
φωτογραφικό επάγγελμα θα υποφέρει ακόμη χειρότερα στο άμεσο μέλλον.
.
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Low Key

Τυπώστε τις φωτογραφίες σας πριν χαθούν για πάντα
Προειδοποιεί ο αντιπρόεδρος της Google
Σε πρόσφατη συνέντευξη του στο BBC
ένας από τους “πατέρες” του internet
και αντιπρόεδρος της Google,
ο δρ. Vinton Cerf, με αφορμή μια ομιλία
του σε ειδική αμερικάνικη επιτροπή
που ασχολείται με τις επιστήμες,
προειδοποίησε ότι μεγάλος μέρος των
δεδομένων που αποθηκεύουμε σήμερα
ψηφιακά, κινδυνεύει να χαθεί στο
μέλλον.

υπηρεσίες Cloud, θεωρώντας ότι έτσι το έχουμε προστατεύσει από τους κινδύνους που
έφερε το hardware, που μπορούσε να καταστραφεί, να χαθεί, να “χτυπήσει”. Αυτό που
δεν αντιλαμβανόμαστε είναι ότι δυστυχώς τα bits και τα bytes κινδυνεύουν και αυτά
από απαρχαίωση, γήρανση και βίαιο θάνατο. Μάλιστα έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια
ο όρος bit rot (ή αλλιώς software rot) που περιγράφει ακριβώς αυτό: την αλλοίωση
των δεδομένων. Μην πάτε μακριά. Σκεφτείτε πόσο CD, Ζip και δισκέτες έχετε και πλέον
δεν μπορείτε να διαβάσετε γιατί δεν έχετε τη συσκευή ή γιατί δεν τα αναγνωρίζει το
υπερσύγχρονο PC σας. Εκτός όμως από αυτά τα μέσα, τον ίδιο κίνδυνο διατρέχουν και οι
τελείως άϋλες μορφές αποθήκευσης δεδομένων. Τι θα συμβεί για παράδειγμα στο .JPG
και στο .RAW αν σε μερικά χρόνια επικρατήσει κάποιος άλλος καλύτερος τύπος; Εμείς θα
μπορούμε ακόμα να διαβάσουμε τα αρχεία μας αλλά αυτό δεν αποτελεί μια βεβαιότητα

Ο

για τις επόμενες γενιές και τους ιστορικούς του μέλλοντος. Και ενώ η βιντεοκασέτα και η
μαγνητοταινία μας φαίνονται πιο ευπαθείς, το γεγονός ότι στηρίζουν την ύπαρξη τους σε
ορισμένη συσκευή τους δίνει μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης από τα ψηφιακά αρχεία
που εξαρτώνται από το software και κινδυνεύουν να περάσουν για πάντα στη λήθη.
Το software αναβαθμίζεται, αλλάζει και πάρα πολύ συχνά τελειώνει η υποστήριξή του
από την εταιρεία που το έφτιαξε όταν σταματάει να είναι αποδοτικό ή δημοφιλές. Αυτό
που προτείνει ο Cerf είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού παπύρου (ή μάλλον ψηφιακής
περγαμηνής όπως είναι η μετάφραση του όρου digital vellum που χρησιμοποιεί) όπου
θα διατηρηθεί το software και το hardware αλλά στο cloud ώστε να μην χαθούν ποτέ.
Προτείνει ακόμα να γίνουν ακτινογραφίες του περιεχομένου, του λειτουργικού συστήματος
που χρησιμοποιούμε μαζί με μια αναλυτική περιγραφή του μηχανήματος που το τρέχει

αντιπρόεδρος της Google έκανε
λόγο για έναν ψηφιακό “μεσαίωνα”

από τον οποίο κινδυνεύουμε αν δεν
φροντίσουμε με κάποιο τρόπο να
διασώσουμε τα δεδομένα ώστε να
παραμείνουν προσβάσιμα από τις επόμενες
γενιές. Και ενώ έχουμε στα χέρια μας
πάπυρους χιλιετιών που συγκρατούν
ακόμα πάνω τους την πληροφορία,
σήμερα κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτά
που έχουμε αποθηκεύσει σε μέσα όπως το
CD που πλέον θεωρείται απαρχαιωμένο.
Σήμερα ζούμε και δημιουργούμε
καθησυχασμένοι αποθηκεύοντας το
όποιο περιεχόμενο στις διάφορες
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ώστε να μπορεί να αναπαραχθεί στο μέλλον.
Στο μεταξύ για καλό και για κακό τυπώστε τις φωτογραφίες σας. Το χαρτί δεν μας έχει
απογοητεύσει ακόμα. Δείτε εδώ όλη τη συνέντευξη εδώ:
http://www.bbc.com/news/science-environment-31450389
.  
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Οι βραβευμένες φωτογραφίες στις κατηγορίες «Πορτραίτο» & «Ταξίδι»

Βαγγέλης Γιωτόπουλος
Ο φωτογράφος που διακρίθηκε με τα περισσότερα βραβεία στο διαγωνισμό της SWWP
Τέσσερα βραβεία κέρδισε ο φωτογράφος Βαγγέλης Γιωτόπουλος
στο ετήσιο συνέδριο της παγκόσμιας φωτογραφικής ομοσπονδίας
SWWP που έγινε στο Λονδίνο. Στο διαγωνισμό είχαν λάβει μέρος
περισσότεροι από 17.000 φωτογράφοι απ’ όλο τον κόσμο.

Ο

φωτογράφος από τα Γιάννενα, κατάφερε να αναδειχθεί
Φωτογράφος της Χρονιάς 2014 στις κατηγορίες Media, Πορτραίτο
και Ταξιδιωτική ενώ τιμήθηκε και με το ειδικό βραβείο Overall winner
ως ο φωτογράφος που συγκέντρωσε τα περισσότερα χρυσά βραβεία
τη χρονιά 2014. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βαγγέλης Γιωτόπουλος
διακρίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Μεταξύ άλλων είχε βραβευτεί το
2010 και το 2011 ως Καλλιτέχνης Φωτογράφος Γάμων της Χρονιάς
ενώ το 2012 και το 2013 αντίστοιχα είχε ξεχωρίσει στη SWWP ως
Φωτογράφος Γάμων της Χρονιάς. Ο ίδιος διατηρεί δικό του studio
φωτογραφίας στα Γιάννενα μαζί με το γιο του Αλέξανδρο, φωτογράφο
o οποίος έχει διακριθεί τόσο σε διαγωνισμούς της SWPP όσο και της
ISPP. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τη δουλειά του Βαγγέλη
και του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου μπορείτε να επισκεφθείτε το
http://www.2gstudiophotography.com/ ενώ αν θέλετε να μάθετε
περισσότερα για την Παγκόσμια Ομοσπονδία Φωτογράφων Γάμου και
Πορτραίτου δείτε το http://www.swpp.co.uk/
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Η βραβευμένη φωτογραφία στην κατηγορία «Media»

• Βραβευτήκατε με διεθνές βραβείο για πρώτη φορά το 2010 και έκτοτε συνεχίζετε
δυναμικά. Πώς προέκυψε η συμμετοχή σε διεθνείς διαγωνισμούς φωτογραφίας;
Εδώ και 30 χρόνια, όντας μέλος της ΕΦΕ και της FIAP, συμμετέχω ανέκαθεν σε
πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς, με αποτέλεσμα να έρχονται σημαντικές

όλα τα παραπάνω. Και έχει λειτουργήσει
πάντα ενθαρρυντικά. Όπως και να
'χει όμως, επειδή η φωτογραφία
είναι άμεσα συνυφασμένη με την ίδια

διακρίσεις και σταδιακά κατέκτησα τους τίτλους AFIAP & EFIAP. H ενασχόλησή
μου με την καλλιτεχνική φωτογραφία με οδήγησε στην πορεία των ετών στο να
δραστηριοποιούμαι και σε λέσχες φωτογράφων (συγκεκριμένα σε αυτή της Πρεβεζας
και των Ιωαννίνων). Πάντα εξελισσόμενος λοιπόν, τα τελευταία πέντε χρόνια, έχοντας
δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στη φωτογραφία γάμου, η οποία έχει εξαπλωθεί σημαντικά,
έτσι κι εγώ, μαζί με πολλούς άλλους Έλληνες φωτογράφους παρακολουθούμε σεμινάρια
και έχουμε γίνει μέλη των πιο γνωστών παγκόσμιων φωτογραφικών ομοσπονδιών- του
SWPP & του WPPI. Απόρροια της συμμετοχής μου στους φορείς και στους διαγωνισμούς
που οργανώνουν, είναι σημαντικές βραβεύσεις που προκύπτουν κάθε χρόνο!

μου την οντότητα, δε σημαίνει πως
αν δεν υπήρχαν οι βραβεύσεις δεν
θα φωτογράφιζα ή θα σταματούσα
να συμμετέχω. Το βραβείο είναι για
μένα ένα “χτύπημα στην πλάτη” που
μου δίνει πάντα κουράγιο και δε με
αφήνει να το βάζω κάτω ακόμη κι όταν
έρχονται δυσκολίες.

• Ασχολείστε και μάλιστα διακριθήκατε σε όχι μία αλλά σε πληθώρα κατηγοριών.
Τι είναι αυτό που φωτογραφικά σας ελκύει περισσότερο;
Πάντα με ελκύει ο άνθρωπος και το τοπίο. Είτε ξεχωριστά, είτε σε συνδυασμό. Όσο
είναι δυνατόν, προτιμώ να τα συνδυάζω, ώστε να αιχμαλωτίσω το συναίσθημα. Είτε
αφορά σε φωτογραφία δρόμου για την προσωπική μου συλλογή, είτε επαγγελματικά,
φωτογραφίζοντας κάποιον γάμο.
• Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς φωτογραφίας βοηθά τον επαγγελματία φωτογράφο;
Πώς λειτούργησε για εσάς;
Η γνώμη μου είναι πως τον βοηθά. Αναφορικά με την πελατεία, βοηθά πάντα μια
βράβευση στο να εξαπλωθεί η φήμη ενός καλού φωτογράφου. Επιπροσθέτως, εμπνέει
μια μορφή σεβασμού τόσο στον πελάτη, όσο και στον συνάδελφο. Σε προσωπικό
επίπεδο, είναι φυσικά μια επιβεβαίωση του κόπου και χρόνου που αφιερώνει κάθε
επαγγελματίας φωτογράφος τόσο στα κλίκ του, όσο και στην δουλειά που θα χρειαστεί
μετά για να την τελειοποιήσει με την ψηφιακή επεξεργασία. Για μένα, ισχύουν φυσικά
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• Είναι εύκολο για έναν επαγγελματία
φωτογράφο να βρει χρόνο για
παραπάνω κλικ;
Δεν γνωρίζω ούτε μπορώ να κάνω
πρόβλεψη για τον μέσο επαγγελματία
φωτογράφο. Για μένα, που η
φωτογραφία είναι ουσιαστικά η ζωή
μου, ό,τι μου δίνει πνοή και ενέργεια,
τα κλικ είναι απαράιτητα σχεδον σε
κάθε μου βήμα! Αυτά καταγράφουν
την ιστορία και την πορεία μου σε όλα
τα επίπεδα - προσωπικά, κοινωνικά,
επαγγελματικά. (Το αν υπάρχει χρόνος
για την... αρχειοθέτηση όλων αυτών
των κλικ βέβαια...αυτό είναι μια άλλη
υπόθεση!!!)
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«Η Πνευματική Ιδιοκτησία σε Κρίση».
Διήμερο Συνέδριο από τον Οργανισμό ΦΟΙΒΟΣ
Ένα διήμερο συνέδριο αφιερωμένο σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας διοργανώνεται από τον Οργανισμό Συλλογικής
διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων Φωτογράφων ΦΟΙΒΟΣ. Με εισηγητές εξειδικευμένους επιστήμονες στην
πνευματική ιδιοκτησία καθώς και εκπροσώπους οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οι
εισηγήσεις του Συνεδρίου θα ενταχθούν σε θεματικές ενότητες. Συγκεκριμένα οι Νέες Τεχνολογίες και τα Δικαιώματα Πνευματικής
Ιδιοκτησίας καθώς και η Συλλογική Διαχείριση και οι Πάροχοι Ψηφιακού Περιεχομένου θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης
στα πλαίσια του Συνεδρίου. Με την πνευματική ιδιοκτησία να είναι σε κρίση σημαντικές θεματικές ενότητες θα αποτελέσουν
τόσο το Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού όσο και η Νομοθετική Πολιτική της Ε.Ε. ως προν την Ψηφιακή Τεχνολογία και τη
Συλλογική Διαχείριση.
Συνέδριο: 6 και 7 Μαρτίου 2015
Διεύθυνση: Κτίριο Ιωνικού Κέντρου, οδός Λυσίου 11, Πλάκα
Πληροφορίες: Οργανισμός Συλλογικής διαχείρισης και Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων Φωτογράφων ΦΟΙΒΟΣ,
τηλ. 210 3304687, foebusds@gmail.com, info@foebus.gr, www.foebus.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Η Πνευματική Ιδιοκτησία σε Κρίση»
Αθήνα, 6 & 7 Μαρτίου 2015
Κτίριο Ιωνικού Κέντρου, οδός Λυσίου 11, Πλάκα
Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2015
15:30 – 16:00

Προσέλευση – Εγγραφή Συνέδρων

16:00 – 17:00

Χαιρετισμοί:
Υπουργείο Πολιτισμού
Πολιτικά Κόμματα
Martin Beckett, Φωτογράφος, Αντιπρόεδρος ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Έναρξη εργασιών από τον Πρόεδρο του ΟΣΔ Φωτογράφων ΦΟΙΒΟΣ Συν.Π.Ε.,
Γιώργο Παπαθανασίου, Φωτορεπόρτερ

17:00 – 19:00

1η Ενότητα
«Νέες Τεχνολογίες & Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας» .

Συντονισμός:

Κυπρούλη Νάντια, Δ.Ν. Δικηγόρος

17:00 – 17:15



Εισηγήσεις :
(α) «Αγορά Νέων Τεχνολογιών & Δικαιούχοι Πνευματικής Ιδιοκτησίας –
Έλλειμμα Δικαιωμάτων»
Σεραφείμ Τσούκος, Δικηγόρος

17:15 – 17:30

Διάλλειμα – Καφές

17:30 – 17:45

(β) «Νέες Τεχνολογίες και Εύλογη Αμοιβή Δικαιούχων –
Τα Πρόσφορα Τεχνικά Μέσα»
Δημήτρης Σαραφιανός, ΔΝ, Δικηγόρος,

17:45 – 18:00

(γ) «Ορφανά Έργα & Ψηφιακή Τεχνολογία – Η παροχή
υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου»,
Πιερρίνα Κοριατοπούλου, ΔΝ Δικηγόρος

18:00 – 19:00

Ερωτήσεις – Συζήτηση - Συμπεράσματα
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Σάββατο, 7 Μαρτίου 2015
10:00 – 12:15

2η Ενότητα
«Συλλογική Διαχείριση & Πάροχοι Ψηφιακού Περιεχομένου – Το Δίκαιο
του Ελεύθερου Ανταγωνισμού» .

Συντονισμός:

Σεραφείμ Τσούκος, Δικηγόρος

10:00 – 10:15

Εισηγήσεις :
(α) «Ενσωμάτωση διατάξεων του Κεφαλαίου για τη Συλλογική Διαχείριση
Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Συγγενικών Δικαιωμάτων της Οδηγίας
26/2014 Ε.Ε. στην Ελληνική Νομοθεσία»
Στέλιος Κοκολινάκης, Δικηγόρος,

10:15 – 10:30

(β) Οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης και ανεξάρτητες επιχειρηματικές οντότητες
σύμφωνα με την οδηγία 2014/26/ΕΕ
Γιωργανδρέας Ζάννος, Δικηγόρος

10:30 – 10:45

(γ) «Ζητήματα από την πολυεδαφική και μη αδειοδότηση πνευματικών και
συγγενικών δικαιωμάτων υπό το πρίσμα της Οδηγίας 2014/26/ΕΕ»
Θεόδωρος Ασπρογέρακας-Γρίβας, ΔΝ, Δικηγόρος,

10:45 – 11:00

Διάλλειμα – Καφές

11:00 – 11:15

(δ) «Η συμβολή της νομολογίας ΔΕΕ στη διαμόρφωση των διατάξεων για τη
Συλλογική Διαχείριση Δικαιωμάτων
Πνευματικής Ιδιοκτησίας & Συγγενικών Δικαιωμάτων της Οδηγίας 26/2014 Ε.Ε.»
Ιωάννης Κικκής, ΔΝ, Ειδικός Εμπειρογνώμονας Προγραμμάτων Ε.Ε.

11:00 – 11:15

(ε) «Μεγάλοι Πάροχοι Αναζήτησης & Πρόσβασης Ψηφιακού Περιεχομένου – Το
Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού στις Η.Π.Α. και στην Ε.Ε.»
Αριστέα Μπακόλα, Δικηγόρος

11:15 – 12:15

Ερωτήσεις – Συζήτηση - Συμπεράσματα

12:15 – 13:15

Ελαφρύ Γεύμα – Μπουφές

13:15 – 15:30

3η Ενότητα
«Νομοθετική Πολιτική Ε.Ε.: Ψηφιακή Τεχνολογία & Συλλογική Διαχείριση

Συντονισμός:

Διονυσία Καλλινίκου, Δ.Ν., Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ

13:15 – 13:30

Εισηγήσεις :
(α) «Διαδικασίες Σύνταξης Σχεδίου Αναθεώρησης της Οδηγίας 2001/29 Ε.Ε. για τη
Κοινωνία της Πληροφορίας – Οι διεργασίες στο Ευρωκοινοβούλιο»
Γιώργος Παπαθανασίου, Φωτορεπόρτερ, Πρόεδρος ΟΣΔ Φωτογράφων
ΦΟΙΒΟΣ Συν. Π.Ε.,

13:30 – 13:45



(β) «Πολιτική Νομοθετικού Σχεδιασμού της Ε.Ε. για τη Συλλογική Διαχείριση των
Οπτικοακουστικών στο Ψηφιακό Περιβάλλον – Οι Τάσεις»
Χαράλαμπος Δαραδήμος, Εικαστικός, Πρόεδρος Εικαστικών ΟΣΔΕΕΤΕ Συν. Π.Ε.

13:45 – 14:00

(γ) «Προτάσεις προς οικοδόμηση ενός μέλλοντος για τη πνευματική δημιουργία
στην ΕΕ.»
Martin Beckett, Φωτογράφος, Αντιπρόεδρος ΠΥΡΑΜΙΔΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

14:00 – 15:30

Ερωτήσεις – Συζήτηση – Συμπεράσματα
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ντοκιμαντέρ, χρησιμοποιεί
ένα είδος «σκοτεινού
θάλαμου» με τον Σαλγκάδο
να κοιτά τις φωτογραφίες που
προβάλλονται στην οθόνη. Με
την κάμερα να μαγνητοσκοπεί
διαμέσου των φωτογραφιών
χάρη σε ένα ημι-διαφανές
κάτοπτρο, ο φωτογράφος
επιστρέφει στα μέρη που
φωτογράφισε και απαντά στις
ερωτήσεις του σκηνοθέτη.
Ωστόσο «το Αλάτι της γης»
δεν θυμίζει άλλες ταινίες που
έχουν γυριστεί για το διάσημο
φωτογράφο. Πρόκειται για
μια πολυδιάστατη ταινία η
οποία δεν περιγράφει απλώς
τη ζωή αλλά προκύπτει από
την ίδια την ιστορία του
διάσημου φωτογράφου.
Με το ενδιαφέρον της
οικογένειας Σαλγκάδο να
είναι στραμμένο και σε
οικολογικά ζητήματα, στην
ταινία παρουσιάζεται μεταξύ
άλλων και η προσπάθεια
ανάπλασης του τροπικού
Ατλαντικού δάσους, ένα
εγχείρημα χρόνων. Έχοντας

«Το Αλάτι της γης». Στους κινηματογράφους από 19/3
Η ταινία – ταξίδι με τον κορυφαίο φωτογράφο Σεμπαστιάο Σαλγκάδο
Υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ 2015 και βραβευμένη με το Ειδικό Βραβείο
“Un Certain regard” του Φεστιβάλ Καννών και το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Σαν
Σεμπαστιάν, η ταινία για τη ζωή και το έργο του κορυφαίου φωτογράφου Σεμπαστιάο
Σαλγκάδο έχει αναμφίβολα προκαλέσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον. Έχοντας προβληθεί
ήδη σε Φεστιβάλ και κινηματογραφικές αίθουσες σε όλο τον κόσμο, η βραβευμένη ταινία
έρχεται και στις ελληνικές αίθουσες στις 19 Μαρτίου.

Π

ρόκειται για μια ταινία των Βιμ Βέντερς και Τζουλιάνο Ριμπέιρο Σαλγκάδο, αφιερωμένη
στον φωτογράφο ο οποίος τα τελευταία 40 χρόνια ταξιδεύει σε όλες τις ηπείρους
καταγράφοντας τις αλλαγές της ανθρωπότητας μέσα από το φακό της φωτογραφικής του
μηχανής. Έχοντας υπάρξει αυτόπτης μάρτυρας μεγάλων γεγονότων της νεότερης παγκόσμιας
ιστορίας, ο Σαλγκάδο παρουσιάζεται στους θεατές μέσα από το ίδιο του το έργο το οποίο
δίνεται μέσω μιας διαφορετικής σκηνοθετικής προσέγγισης. Ο Βιμ Βέντερς, σκηνοθέτης του



 274 •    2 MA 

2015

στήσει το Ινστιτούτο Terra, o
Σεμπαστιάο Σαλγκάδο και η
οικογένεια του δημιούργησαν
ένα πρόγραμμα αναδάσωσης
στη Βραζιλία καταφέρνοντας
να μετατρέψουν την περιοχή
σε φυσικό καταφύγιο το
1998, κάτι στο οποίο δεν θα
μπορούσε να μην επικεντρωθεί
η κινηματογραφική κάμερα.
Με πολλά από τα πλάνα να
είναι τραβηγμένα από τον
κινηματογραφιστή και γιό
του Σαλγκάδο, Τζουλιάνο
Ριμπέιρο Σαλγκάδο, στην
ταινία αναπτύσσεται και η
συγκινητική σχέση πατέρα και
γιού, που ταξίδεψαν μαζί σε
όλο τον κόσμο. Ξεπερνώντας
κατά πολύ το θέμα της,
πρόκειται για μια πολυεπίπεδη
ταινία που καταφέρνει να
μεταμορφωθεί σε σπουδή
για τον άνθρωπο και το
περιβάλλον του.
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Δημοπρασία
στο Λονδίνο
Ιστορικές κόπιες από τις απαρχές
της φωτογραφίας
William Henry Fox Talbot, Julia Margaret
Cameron και Charles Nègre είναι μερικοί
από τους φωτογράφους των οποίων έργα
πρόκειται να τεθούν σε δημοπρασία στο
Λονδίνο. Πρόκειται για περισσότερες από
200 ιστορικές κόπιες του 19ου και 20ου
αιώνα. Μεταξύ άλλων κάτω από το σφυρί
θα μπουν τρεις καλοτυπίες του Fox Talbot,
η παλαιότερη εκ των οποίων τραβήχτηκε
μόνο 9 χρόνια μετά το διάσημο πρώτο
αρνητικό του Talbot “Latticed Window”.
Υπό τον τίτλο “Articles of Glassware,
1844” η καλοτυπία αναμένεται να
ξεπεράσει το ποσό των £ 7.000 ενώ ένα
ακόμη ενδιαφέρον παράδειγμα αποτελεί

Edelkrone
Δύο εξαρτήματα τσέπης παρέχουν σταθερότητα & ευελιξία στο video
Η Edelkrone προσφέρει συχνά έξυπνες λύσεις για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση
των σύγχρονων dslr όσο αφορά τη λήψη video. Αυτή τη φορά παρουσίασε δύο
νέα προϊόντα το Pocket SKATER και Pocket Rig που κύριο χαρακτηριστικό τους
αποτελεί το μικρό μέγεθος. Το Pocket SKATER υπόσχεται τη λήψη πλάνων με
κίνηση, απαλλαγμένα από κραδασμούς, χάρη στις τρεις αναδιπλούμενες ρόδες
του. Διαθέτει ακόμα κεφαλή που επιτρέπει τις κινηματογραφικές κινήσεις pan
και tilt. Προορίζεται για κάμερες βάρους μέχρι 2,5kg, αλλά και για smartphones.
To Pocket Rig περιλαμβάνει ένα πτυσσόμενο βραχίονα στήριξης που μπορεί να
χρησιμοποιηθεί στον ώμο ή σαν μονόποδο. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένο με δύο
ράβδους 15χιλ. για την προσάρτηση πρόσθετων αξεσουάρ, όπως ροδέλα για το
follow focus ή matte box.
http://www.edelkrone.com

η καλοτυπία “The Fruit Sellers” η οποία
αναμένεται να πουληθεί μεταξύ £10.00015.000. Η δημοπρασία θα περιλαμβάνει
επίσης δουλειά της πρωτοπόρου Julia
Margaret Cameron με μια κόπια της
μητέρας της Virginia Wolf, η οποία
αναμένεται να φτάσει τα £15.000.
Με αυθεντικά έργα από τους Charles
Nègre, Gustave Le Gray, Achille Quinet,
Eadweard Muybridge, Felix Nadar και
Bisson Frères, οι ιστορικές κόπιες θα είναι
επισκέψιμες για το κοινό στο Dreweatts &
Bloomsbury Auction house στο Λονδίνο
από 1 έως 5 Μαρτίου. Η δημοπρασία θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 5 Μαρτίου.
Μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη συλλογή
των έργων που θα τεθούν στη δημοπρασία
στο http://www.bloomsburyauctions.
com/cms/pages/lots/36136?auctionid=3156&lots.~rsp.p=2&lots.~rsp.
pp=%3C&currency=&lots.~rsp.
l=20&lots.~rsp.cl=20&lots.~rsp.
ss=date%2Ca&lots.~rsp.css=number%2Ca
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soluti ons

 

•  inkjet
•    plotter
    pigment
 Canon / HP / Epson
• Matt
• Glossy
• Semi glossy
• Titanium luster
  inkjet
• 
•    economy
•  Fine art



 
Dry Lab  
10x100  
30x100 Epson
/ Fujfilm

Ζητήστε μας
δείγματα από
τα υλικά μας

www.jmsolutions.gr
Τεμπών 36, 165 62, Α. Γλυφάδα Τηλ.: 210 9600702 email: info@jmsolutions.gr
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Out of Focus
Ομαδική έκθεση φωτογραφίας με
τίτλο «Φθορά»
Με θέμα τη «Φθορά», οι φωτογράφοι
της Λέσχης Out of Focus κάνουν εικόνα
τη σταδιακή ήττα του υλικού και μοιραία
κάθε τι έμβιου. Καταγράφοντας το
πέρασμα του χρόνου πάνω από την ύλη
και τη ζωή, οι φωτογραφικές απεικονίσεις
συνθέτουν ένα πεδίο ενδοσκόπησης
πριν το «μηδένισμα του κοντέρ» και
την αναζήτηση του θετικού προσήμου
ξανά. Στην έκθεση συμμετέχουν τα μέλη:
Αλεξάνδρε Μανόλο, Βουδουραγκάκης
Δήμος, Γεωργιάδης Ηλίας, Γκόγκος
Γιώργος, Δούκας Δημήτρης, Ζορζοβίλης
Άγγελος, Καρακάσης Φώτιος, Μίντση
Σοφία, Πάνος Φώτης, Πανταζής
Γρηγόρης, Πασχάλη Σοφία, Προύσαλη
Χρύσσα , Σταύρου Σοφία, Στοϊδης
Γιώργος, Τριανταφυλλίδης Γιάννης και
Τριανταφύλλου Τάσος.
Εγκαίνια: Τετάρτη 4 Μαρτίου, 20.00
Διάρκεια έκθεσης: έως 22 Μαρτίου 2015
Διεύθυνση: Λέσχη Out of Focus,
Μητροπολίτου Γενναδίου 24,
Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Λέσχη Φωτογραφίας Out
of Focus, OutOfFocus@gmail.com,
http://outoffocus2014.blogspot.gr/

Alexa Mini
Κατασκευασμένη από ανθρακονήματα και με video 4K
Η ARRI πρόσθεσε ένα ακόμα μοντέλο στην κινηματογραφική οικογένεια Alexa
που παρά το μικρό του μέγεθος έχει να επιδείξει ανάλογες δυναντότητες με τις
ναυαρχίδες του είδους. Διαθέτει ελαφρύ σώμα, μόλις 2.3 kg από ανθρακονήματα
και καταλαμβάνει περίπου το 1/3 του όγκου μιας ΧΤ plus. Καταγράφει video
ανάλυσης HD, 2K, 4K, UHD(75 -200fps) και παρέχει φορμά ProRes ή ασυμπίεστο
ARRIRAW 2.8K . Διαθέτει αισθητήρα Super 35mm format ARRI ALEV III CMOS
και μοντούρα PL από τιτάνιο (μπορεί να αλλάξει σε EF mount ή B4 mount)
αποδίδοντας δυναμικό εύρος 14 stops, σύμφωνα με τον κατασκευαστή. Όσο
αφορά το EI (exposure index = ISO) κυμαίνεται από 160 έως 3200, ενώ υπάρχει
δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε φορμά 4:3 ή 16:9. Χάρη στην ασύρματη
μονάδα ελέγχου που επιτρέπει τον έλεγχο του zoom, της εστίασης και της ίριδας
του φακού η νέα ALEXA Mini φένεται να αποτελεί ιδανική λύση για τα drones.
Χρησιμοποιεί CFast 2.0 κάρτες μνήμης και έχει ενσωματωμένα ND φίλτρα. Ακόμα
υποστηρίζει τεχνολογία WiFi για απομακρυσμένο έλεγχο από έξυπνες συσκευές
και διαθέτει θύρα Ethernet. Αναμένεται να γίνει διαθέσιμη τον Μάιο με τις
παραγγελίες να ξεκινούν από τις αρχές Μαρτίου.
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«ΘΗΒΑ 102 χλμ».
Έκθεση από το εργαστήριο
Art Therapy
Η Μ.Κ.Ο Αμάκα διοργανώνει την εικαστική
έκθεση «ΘΗΒΑ 102 χλμ» με έργα των
κρατουμένων των Γυναικείων Φυλακών
της Θήβας. Τα έργα είναι αποτέλεσμα του
εργαστηρίου Art
Therapy που
εφαρμόστηκε
στο Κατάστημα
Κράτησης
τη χρονιά
2013-2014.
Το εργαστήριο
λειτούργησε
στα πλαίσια
του ευρύτερου
Ευρωπαϊκού
προγράμματος
«PAROL writing and art beyond borders, beyond
walls». Μέσα από αφηγήσεις, βίντεο,
ζωγραφική και φωτογραφία, οι 14
συμμετέχουσες υπερβαίνουν τα όρια του
εγκλεισμού και προσεγγίζουν προσωπικούς
ορισμούς της ελευθερίας. Οι επισκέπτες θα
έχουν τη δυνατότητα να «συνομιλήσουν»
με μια ομάδα της κοινωνίας που σπάνια έχει
την ευκαιρία να εκφραστεί ενώ στο χώρο
θα λειτουργήσει ένα «μαγικό κουτί» όπου
ο κάθε επισκέπτης θα μπορεί να στέλνει
μηνύματα στην φυλακή. Στην έκθεση θα
παρουσιαστούν έργα και από τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές φυλακές που συμμετείχαν στο
πρόγραμμα. Παράλληλα με την έκθεση την
Κυριακή 1 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί
βιωματική ημερίδα με θέμα «Φωτογραφία,
Βίντεο, Θέατρο: Θεραπεία» ενώ τη Δευτέρα
2 Μαρτίου, η θεατρική ομάδα playback θα
παρουσιάσει στο Ρομάντσο μια παράσταση
με θέμα την ελευθερία. Η Μ.Κ.Ο. Αμάκα μας
καλεί να στηρίξουμε το πρόγραμμα «PAROL
- writing and art beyond borders, beyond
walls» στο https://www.indiegogo.com/
projects/writing-and-art-beyond-bordersbeyond-walls
Διάρκεια έκθεσης: έως 2 Μαρτίου 2015
Διεύθυνση: Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5,
Ομόνοια, Αθήνα
Μέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα –
Παρασκευή 17.00 – 22.00
Σάββατο – Κυριακή 12.00 – 22.00
Πληροφορίες: Μ.Κ.Ο. Αμάκα, τηλ.
2109225309, amaka.arte@gmail.com, http://
www.amaka.gr/
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Σπάνιο άλμπουμ του 19ου αιώνα.
Η Μεγάλη Βρετανία απαγορεύει πώληση του εκτός χώρας
Μάχη δίνει η βρετανική κυβέρνηση ώστε να κρατήσει εντός συνόρων
ένα σπάνιο φωτογραφικό άλμπουμ του 1850. Πρόκειται για άλμπουμ με
φωτογραφικά έργα του Σουηδού πρωτοπόρου φωτογράφου Oscar Gustave
Rejlander, το οποίο είχε πουληθεί πέρυσι σε δημοπρασία ξεπερνώντας τη
τιμή των $130.000. Ωστόσο η κυβέρνηση έθεσε προσωρινή απαγόρευση
εξόδου του άλμπουμ από τη χώρα. Ο Rejlander υπήρξε πρωτοπόρος
στην τεχνική combination
printing. Εγκαταστάθηκε
στην Αγγλία το 1840 και
έκτοτε έγινε γνωστός ως ο
«πατέρας της φωτογραφίας».
Ο υπουργός πολιτισμού της
Μεγάλης Βρετανίας Ed Vaizey
δήλωσε πως το άλμπουμ
του Rejlander αποτελεί
μια πραγματικά αξιόλογη
συλλογή φωτογραφιών από
έναν από τους μεγαλύτερους
πρωτοπόρους της
φωτογραφίας, έργο τέχνης το
οποίο θα αποτελούσε σημαντική
προσθήκη στο φωτογραφικό
αρχείο του έθνους. Επιπλέον
όπως είπε χαρακτηριστικά
ελπίζει να βρεθεί αγοραστής στη
Μεγάλη Βρετανία έτσι ώστε το
άλμπουμ να μελετηθεί ακόμη
περισσότερο μέσα στη Μεγάλη
Βρετανία. Η απαγόρευση θα
αρθεί μέσα στο έτος εκτός αν
βρεθεί ένας αγοραστής από τη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση
προσπαθεί να βρει έναν αγοραστή ο οποίος να μπορεί να αγοράσει το άλμπουμ
στη τιμή των περίπου $128.000.
Μπορείτε να δείτε ψηφιακό αντίγραφο του άλμπουμ στο http://issuu.com/
jammdesign/docs/m104-027_album__2_?e=1975639/9098036
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Το ετήσιο convention του PWS θα γίνει στούς χώρους της PHOTOVISION από τις 20-23 Μαρτίου 2015
Οι ομιλητές

Για
περισσότερες
πληροφορίες
πατήστε
εδώ

Διατίθεται
μόνο μία
αίθουσα και οι
θέσεις θα είναι
περιορισμένες
Cm Leung

Νίκος Παπαδόπουλος Γκόγκας

Keda Z.Feng

Online κρατήσεις
www.wedseminars.com

Κόστος
συμμετοχής

200€+ΦΠΑ

Τηλ. κρατήσεων
2310452299
Μπάμπης Τσουκιάς

Άκης Δουσλατζής

Salvatore Dimino

Οι διαγωνισμοί φωτογραφίας και άλμπουμ θα γίνουν στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ στις 19 Μαρτίου 20155

Για να πάρετε μέρος στον διαγωνισμό πατήστε εδώ ή στο www.pws.gr
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“Photometria
Awards 2014”.
Η έκθεση με θέμα την
«Αντανάκλαση» στο χώρο
της ΦΕΜ
Η θεματική της αντανάκλασης πέρα από
περιγραφή ενός φυσικού φαινομένου
είναι η αυτόματη αντίδραση του
οργανισμού σε οποιοδήποτε ερέθισμα.
Ωστόσο, μεταφορικά, αντανάκλαση
είναι η απήχηση, η επιρροή του
συναισθήματος, του πνεύματος της
τέχνης ή ενός πολιτισμού. Η έκθεση
“Photometria Awards 2014” με θέμα
την «Αντανάκλαση» ταξιδεύει στο
νησί της Μυτιλήνης. Στο χώρο της
Φωτογραφικής Εταιρείας Μυτιλήνης, οι
επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να
δουν την έκθεση με τις 25 καλύτερες
φωτογραφίες του διαγωνισμού, η οποία
μέχρι στιγμής έχει ταξιδέψει σε 8 πόλεις
ξεκινώντας από την πόλη των Ιωαννίνων
στις αρχές Ιουνίου 2014.
Εγκαίνια: Δευτέρα, 2 Μαρτίου, 19.30
Διάρκεια έκθεσης: έως 6 Μαρτίου 2015
Ώρες λειτουργίας: 19.00 – 21.00
Διεύθυνση: Φωτογραφική Εταιρεία
Μυτιλήνης, Πιττακού 15, Μυτιλήνη
Πληροφορίες: Φωτογραφική Εταιρεία
Μυτιλήνης, τηλ. 2251041555, photo@
fem.gr, www.fem.gr

Leica
Ειδική έκδοση της M-P από τον Lenny Kravitz

Eυκαιρία!
Μόνον 40 ευρώ + ΦΠΑ!
ΠΩΛΕΙΤΑΙ EΓΧΡΩΜΟΣ LASER PRINTER
Πωλείται σε τιμή ευκαιρίας μεταχειρισμένο
επαγγελματικό inkjet printer Konica Minolta
Magicolor 5450 με τα μελάνια του magenta,
black,
ck, cyan (όχι κίτρινο). Τηλ.: 6907775657
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Η νέα συλλεκτική έκδοση της M-P ονομάζεται «Correspondent» σχεδιάστηκε από
τον διάσημο τραγουδιστή Lenny Kravitz και θα συνοδεύεται από δύο φακούς,
τους Summicron-M 35 mm f/2 ASPH και Summilux-M 50 mm f/1.4 ASPH. Ο
Kravitz απέκτησε την πρώτη του Leica όταν ήταν 21 χρονών και τωρά επιθυμεί να
προσδώσει στη νέα Correspondent την αίσθηση της παλιάς και χρησιμοποιημένης
μηχανής. Για το σχεδιασμό του σώματος και της θήκης χρησιμοποιήθηκε δέρμα
φιδιού, ενώ όσο αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι ακριβώς ίδια με την
κανονική M-P. Θα γίνει διαθέσιμη το Mάρτιο από το ηλεκτρονικό κατάστημα
της Leica, μόλις σε 125 τεμάχια. Από τις 27 Μαρτίου θα είναι διαθέσιμο και το
φωτογραφικό λεύκωμα του Kravitz με τίτλο «Flash», στο οποίο περιέχονται πενήντα
φωτογραφίες από τις μουσικές περιοδείες του.
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Music Straight Out of Camera
Μια μαγική συνάντηση στην Πλατεία Καρύτση
Τη μουσική συναντά η φωτογραφία στην πλατεία Καρύτση. Την Πέμπτη 5 Μαρτίου
μετά τις 21:30, στον χώρο του Comme il FauX Bar, ο μουσικός Eddie SpaceTime
συναντά τον φωτογράφο VDouros, πλάθοντας μια διαδραστική μουσικο-φωτογραφική
ατμόσφαιρα. Ο Eddie Space, γνώστης της μουσικής θα αφουγκράζεται το κοινό
επιλέγοντας την αντίστοιχη μουσική επένδυση. Όσο βαθαίνει η νύχτα ο φωτογράφος
VDouros θα σκανάρει και θα απαθανατίζει αυτή τη σχέση πλάθοντας τα δικά του
σχήματα μέσα από το φωτογραφικό του φακό και την οπτική των 50 χιλιοστών. Με την
αγαπημένη του Nikon D750 υπεύθυνη για τα φωτογραφικά κλικ, οι φωτογραφίες της
βραδιάς θα τυπωθούν αποτελώντας το αντικείμενο της έκθεσης που θα παραμείνει στο
χώρο του Comme il FauX Bar για τον επόμενο μήνα.

Οι φωτογραφίες από το πρότζεκτ “Music
Straight Out Of Camera”, ενδέχεται
να δημοσιευθούν στο διαδίκτυο και σε
άλλα μέσα επικοινωνίας.
Περισσότερα για τους δύο «σαμάνους»
και τη μαγική τους συνάντηση μπορείτε
να ανακαλύψετε στο
https://www.facebook.com/
events/797008873701960

Ελεύθερη Σπουδή Φωτογραφίας
Ταχύρρυθμα σεμινάρια φωτογραφίας
Ένας νέος κύκλος σεμιναρίων ξεκινά από το φωτογραφικό εργαστήρι του
Πειραϊκού Συνδέσμου, «Ελεύθερη Σπουδή Φωτογραφίας». Πρόκειται για
ταχύρρυθμα σεμινάρια τα οποία απευθύνονται σε όλους, ανεξαρτήτως
ηλικίας ή εμπειρίας στη φωτογραφία. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
πλαισιώνουν ομαδικές φωτογραφικές εξορμήσεις και συχνές επισκέψεις σε
εικαστικές εκθέσεις. Η εκπαίδευση προσανατολισμένη στην επαγγελματική
προσαρμοστικότητα ολοκληρώνεται σε τρία τρίμηνα και έχει ως στόχο τόσο
την ανάπτυξη πολλαπλών φωτογραφικών τεχνικών όσο και την ανάδειξη του
προσωπικού ύφους κάθε φωτογράφου.
Η πρώτη συνάντηση όσων ενδιαφέρονται να πάρουν μέρος στα σεμινάρια
θα γίνει τη Δευτέρα 2 Μαρτίου στις 19.00.
Διεύθυνση: Πειραϊκός Σύνδεσμος, Καραΐσκου 104 & Σωτήρος, πλατεία Κοραή, Πειραιάς
Πληροφορίες: Πειραϊκός Σύνδεσμος, τηλ 2104178159, 2104129948 Φωτοερευνητές, http://www.photoerevnites.gr
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Panasonic

Konost

Νέες αφίξεις φακών στο
σύστημα micro 4/3

Η ομάδα της Konost έχει υποσχεθεί να φέρει στον κόσμο την “πρώτη αληθινή

Crowdfunding επανάσταση στις rangefinder

Δύο νέους φακούς ανακοίνωσε η ιαπωνική
εταιρία: τον macro G 30mm (H-HS030E)
και τον σταθερό φακό πορτρέτου G
42.5mm(H-HS043). Ο πρώτος διαθέτει
μέγιστο διάφραγμα f/2.8 και μπορεί να
εστιάσει από απόσταση10,5cm. Ισοδυναμεί
με 60mm σε full frame. O φακός
πορτρέτου 42.5mm (αντιστοιχεί με 85mm)
απότελεί τη προσιτή λύση στη κατηγορία
του αφού μέχρι πρότινος η μόνη επιλογή
σε αυτή την εστιακή απόσταση ήταν ο
γρηγορός αλλά ακριβός Leica Nocticron
42.5mm f/1.2. Διαθέτει φωτεινό διάφραγμα
f/1.7 και ελάχιστη απόσταση εστίασης τα
31cm ενώ σύμφωνα με τον κατασκευαστή
τα φαινόμενα ghosting και flare
ελαττώνονται αισθητά. Και οι δύο είναι
εξοπλισμένοι με οπτικό σταθεροποιητή
MEGA O.I.S. και σύστημα AF 240 fps. Θα
είναι διαθέσιμοι στην αγορά τον Μάιο.
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ψηφιακή rangefinder” μία φράση που συνοψίζει την εξής καινοτομία: το
rangefinder σύστημα της μηχανής δεν θα αποτελείται από καθρέπτες και πρίσματα
όπως γίνεται με τις αντίστοιχες μηχανές της Leica, αλλά θα έχει αισθητήρες
που θα αντιγράφουν τον τρόπο εστίασης των μηχανών της κατηγορίας και θα
προβάλουν ψηφιακά τα πλαίσια (framelines) μέσα στο οφθαλμοσκόπιο. Η οθόνη
της FF θα έχει μέγεθος 4in και το σώμα θα έχει μόνο τέσσερα
βασικά χειριστήρια, για το διάφραγμα, την ταχύτητα του
κλείστρου, τα ISO και την εστίαση. Σύμφωνα με τη Konost,
ο νέος απόλυτα ψηφιακός τρόπος λειτουργίας θα μειώσει
σημαντικά το κόστος της παραγωγής. Η εταιρία σχεδιάζει
την κυκλοφορία τριών μοντέλων: το FF με αισθητήρα fullframe 20MP, το AP με αισθητήρα APS-C 12MP και το Junior
με αισθητήρα 1in 10.8MP. Οι μηχανές FF και AP θα είναι
κατασκευασμένες από αλουμίνιο και θα διαθέτουν μοντούρα
M της Leica και εύρος ISO 100-6400. Το μοντέλο Junior κάνει λήψη μόνο αρχείων
JPEG, είναι καταsκευασμένο από πλαστικό και έρχεται με φακό 35mm f/2 ενώ
τα ISO θα ρυθμίζονται αυτόματα. Προς το παρόν η εταιρεία αναζητεί επενδυτές,
ενώ δεν έχει δώσει περισσότερες πληροφορίες για την τιμολογιακή πολιτική των
μηχανών της. Τα full-frame μοντέλα αναμένεται να κυκλοφορήσουν στις αρχές του
2016 και θα ακολουθήσουν οι επόμενες δύο κατηγορίες κατά τη διάρκεια
του έτους.
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OnOne Software
Δίνει δωρεάν
το Perfect Effects 9
Η onOne Software διανέμει
δωρεάν το πρόγραμμα της
Perfect Effects 9. Το πρόγραμμα,
αξίας 60 δολαρίων, είναι ένα
εργαλείο με αρκετά φίλτρα και
presets για την επεξεργασία των
φωτογραφιών σας, το οποίο
μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο
του ή ως plug-in στο Photoshop
και το Lightroom. Η onOne είχε
δώσει δωρεάν την όγδοη έκδοση
του προγράμματος το 2014 και
τώρα προσφέρει τη νέα έκδοση
δωρεάν στα μέλη του 500px.
Αλλά ακόμη και όσοι δεν είναι
μέλη του 500px μπορούν να
πάρουν το πρόγραμμα δίνοντας
το όνομα και το mail τους.
Βρείτε το εδώ
http://www.on1.com/500px/

RED
Αναβάθμιση για τους αισθητήρες Dragon
O πρόεδρος της RED Jarred Land γνωστοποίησε την άφιξη ενός νέου εγκεφάλου του
‘weapon brain’ που προορίζεται για τους αισθητήρες Dragon και θα παρέχει μονάδες
Legacy I/O, κάτι που ήδη είχε γίνει γνωστό από τους προηγούμενους μήνες. Είναι
εξοπλισμένος με θύρες HDMI, HD-SDI, και μία θύρα που μοιάζει με Mini-XLR, ενώ στο
πλάι υπάρχουν χειριστήρια και οθόνη LCD. Να σημειωθεί ότι και ο Epic Dragon αλλά και
ο Scarlet Dragon θα επωφεληθούν από την αναβάθμιση. Διευκρινίζεται πως οι κάτοχοι
EPIC MX που θα αγοράσουν Dragon πριν ξεκινήσει η έκθεση NAB (11 Απριλίου) θα
έχουν το προνόμιο να αποκτήσουν σε ειδική προσφορά την αναβάθμιση σε Weapon.
Ωστόσο για την ώρα, οι πληροφορίες για το νέο προϊόν είναι περιορισμένες.

photo.gr
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