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H Photovision 2015 είναι γεγονός!
Πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 20 Μαρτίου
τα επίσημα εγκαίνια
Η πολύμηνη προετοιμασία έφτασε στο αποκορύφωμά της, οι προσδοκίες
εκπληρώθηκαν και οι κόποι ανταμείφθηκαν. Σε αγαστή σύμπνοια
διοργανωτές και εκθέτες, επιχειρήσεις και το προσωπικό τους, έφεραν
σε πέρας το στόχο: Να επαναληφθεί για 11η φορά η έκθεση-θεσμός του
κλάδου Ιmaging της χώρα μας, σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα και
αναμφισβήτητα σημαντική έκθεση ανάμεσα στις περιφερειακές εκθέσεις της
Ευρώπης, αφού αρκετά μεγαλύτερες χώρες δεν διαθέτουν κάτι ανάλογο.

Η

Photovision άνοιξε τις πύλες της για το κοινό στις 4.00μμ την Παρασκευή
20 του μηνός, με μεγαλύτερη του αναμενόμενου για πρώτη μέρα,
προσέλευση. Έτσι από την πρώτη κιόλας στιγμή έδωσε συγκεκριμένη ένδειξη
για τη δυναμική της, παρά το δυσμενές οικονομικό κλίμα. Τα εγκαίνια έγιναν
στις 7.30μμ στην κεντρική είσοδο της έκθεσης. Χαιρετισμούς απεύθυναν
ο διευθυντής της Photovision και εκδότης των περιοδικών ΦΩΤΟγράφος και
Photobusiness Τάκης Τζίμας, ο πρόεδρος της ΠΟΦ Σπύρος Διαμαντόπουλος,
ο πρόεδρος του ΣΕΚΑΦ Γαβριήλ Νικολαϊδης και φυσικά ο Δήμαρχος
Περιστερίου Aνδρέας Παχατουρίδης στην δημοτική περιφέρεια του οποίου
ανήκει το ομώνυμο Εκθεσιακό Κέντρο που φιλοξενεί τη φετινή διοργάνωση.





 

 



ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Eκθεσιακό Κέντρο

Η έκθεση - θεσμός για την τεχνολογία
& τις εφαρμογές του imaging

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ÙÑΑΡΙΟ ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁÓ: ÐáñáóêåõÞ 20 Μαρτίου 16:00 έως 21:00 Σάββατο 21, Κυριακή 22 & ÄåõôÝñá 23 11:00 έως 21:00

Οι εκθέτες
 ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε. www.damkalidis.gr • NIKON • SANDISK • MITSUBISHI • VARTA • CASELOGIC • THULE • TDK • ILFORD • VELBON • REMINGTON • RUSSELL HOBBS• ARIETE • XAVAX • BEPER • STANLEY  FUJIFILM HELLAS Α.Ε.Β.Ε. www.fujifilm.gr www.fujifilm.eu/gr • FUJIFILM  PHOTO SHOP DIGITAl www.
photoshopdigital.gr • Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks • Φωτογραφικά  ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε. www.stamos.com.gr • DNP • FIT • FJ WESTCOTT/ICELIGHT • VARIZOOM • SWIT • GLIDETRACK • ROTOLIGHT LED • FOTODIOX • E-IMAGE • ADATA • PRODISC • WXD • SILVER • HALLOA • Διανομή προϊόντων: SONY 
RICOH IMAGING GREECE - CYPRUS www.ricoh-imaging.gr • RICOH • PENTAX • KALAHARI • DELKIN  EPSON Italia s.p.a. www.epson.gr • EPSON  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ E.E. www.albapv.gr • AVENGER • BOWENS • BOYA • CAMBO • CHROMATEC • FIDELITY • IANΙRO • INKA • JINBEI • LASTOLITE • LIGHTFORM • MANFROTTO CAMERA
& LIGHTING SUPPORT, AVENGER • METZ • NANGUANG • NISI • NPC • OMEGA • PHOTONBEARD • POLARIS – SHEPHERD • QUIMIPOL • RODENSTOCK • SAVAGE • SCANDLES • TECNOLAB • ΤΙΝΤ – FOTO • TOYO • WINDOWLIGHT • VISIO  DIVITEC Α.Ε. www.divitec.gr • ΚΟDAK • HITACHI • ΤΕΤΕΝΑL • VENECCIA • SINFONIA - CITIZEN
• ΙΝΤΕNSO • LENCO • ΒΙG BEN • BENQ • RIVACASE • INTEGRAL • ΤRACEBOARD • Διανομή προϊόντων: Fujifilm, Epson  FOTOVISION www.fotovision.gr • PHASE ONE - MAMIYA LEAF συστήματα μεσαίου φορμά • CAPTURE ONE raw converter  ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. www.kabanaos.gr • ILFORD • TECCO • HENZO • DORR • ΗΡ • TEHN-O-TAPE
• SAWGRASS • UNIVERSAL WOODS • TURA Διανομή προϊόντων: KODAK, FUJIFILM, EPSON Plotters & Μελάνια, VERBATIM, TDK, TOSHIBA, CHAMPION  PHOTOMETRON www.photometron.com • HASSELBLAD • ZEISS • BRONCOLOR • DATACOLOR • SUNBOUNCE • NEC • FLM - REDGED • HPRC  DRAKOS DIGITAL www.drakosdigital.gr
• GOPRO action cameras • XSORIES • SP-UNITED • GOPOLE • OGIO • QYDOS action camera lighting systems  NORITSU-NORILAB www.noritsu.co.jp/english/ • NORITSU Wet & Dry Minilabs  NORITEK HELLAS www.noritek.gr • Τεχνική υποστήριξη • Φωτογραφικά είδη, ανταλλακτικά, αναλώσιμα  ΚΟΓΧΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ A.E. www.
photoqueen.gr • ANSMANN • ARCA SWISS • CONDOR • CULLMANN • GITZO • HENSEL • HEDLER • KOOD • BERLEBACH • SUNPAK • SEKONIC • PRIOLITE FLASES• MULTIBLITZ  ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ A.E. www.giannatos-foto.gr • TAMRON • MINOX • ADOX • DIGIFINDER • GIOTTOS • MARUMI • LUMIQUEST • AP • POINT • SLS
• PHOENIX  ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε. www.theocharis-bros.com • ALPHA • BANDINELLI • BVA • CIEFFE, HOFMANN, FERLASTER, SCHLEIZER • DΕCOR-DΕCOR • KENRO, ZETA, ROAMAN • MATIN, LERO • ZEP  ALBOOM DIGITAL - ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Α.Ε. www.alboom.gr • Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΦΟΙ Α.Ε. www.theobros.gr • NCL • GOLBUCH • BIELLE • DECO • CECAMI • ART OF CARDS • REGENT • DISNEY • EUREKA • ZOWIE • E-BOX • WWF  MYALBUMS.GR www.myalbums.gr • Εργαστήριο ψηφιακής εκτύπωσης • Ψηφιακά άλμπουμ • Photobooks  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ www.xaraxeis.gr • Ανεξίτηλες εκτυπώσεις σε
πορσελάνη • Χαράξεις και κοπές σε: γρανίτη, Ξύλο, Plexiglass, Γυαλί 3D, Inox • Ψηφιακές εκτυπώσεις Plotter  ΤΕΧΝΙΟ Α.Ε. www.technio.com.gr • COKIN • ELINCHROM • PHOTOFLEX • NODAL NINJA • INNOVATRONIX • VANGUARD  ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ε.Π.Ε. X-Rite - Pantone www.developmentltd.gr • Εμπόριο ειδών πληροφορικής: XRITE •
PANTONE • ALWANCOLOR • BODONI SYSTEMS • LENETA • JAMES HEAL • ATF • TANDEMATIC • FAB-CON • PROJECTINA • YORKDETECTION • ROACHES INT LTD.  MC MANIOS www.mcmanios.gr • AMABILIA • BLUE STAR • CANON • CARTONI • CHROSZIEL • CHIMERA • DEDOLIGHT • EASYRIG • EWA MARINE • F & V LED • IKAN • HPRC •
KINO FLO• MILLER• P+S TECHNIK • PAG • PORTA JIB • ROSCO • SCHNEIDER OPTICS • STEADICAM • STEADYTRACKER • TIFFEN • TRANSVIDEO • VOCAS • ZACUTO DSLR • FORMATT • SMARTSYSTEMS • BD• EVOC • THINK TANK • SMALLHD • TILTA •VIBESTA • ALPHATRON • MIGGO  ALBUMAKE www.albumake.com • Ψηφιακά άλμπουμ
• Εκτυπώσεις • Πασπαρτού • Πλεξιγλάς  ΑΚΤΙΔΗΣ Ν. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Photolab | 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 πολλά υλικά επικόλλησης
• E-shop εκτυπώσεων εμπορικών προϊόντων  ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗ Γ. & Ρ. Ο.Ε. - PANODIA www.spondilidis.gr • PANODIA • WALTHER • Χειροποίητα άλμπουμ  GIATRAKOS HEXATEAM www.hexateam.gr www.giatrakos.gr Aerial Cinematography • Drones με κάμερες υψηλής ευκρίνειας • WALKERA Multicopters • DJI Innovations • VULCAN UAV
• Autopilot & GPS Systems • CAMERA GIMBALS • Φωτογραφικά αξεσουάρ  ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ / ΒΑΪΝΒΟΥΡΜ ΜΑΡΙΟΣ www.tipoma.gr • Εργαστήριο φωτογραφίας, επεξεργασία εικόνας, επιμέλεια εκθέσεων • Εκτυπώσεις Fine Art, εκτυπώσεις σε καμβά με τελάρο, πλαστικοποιήσεις, επικόλληση σε Kappa-fix, Foam, Forex, Dibond Plexiglas, Pvc •
Εμφανίσεις slides, BW, αρνητικών και σκαναρίσματα απ’ ολα τα φιλμ • Εκτυπώσεις Frontier  PHOTO WEDDING STORIES www.photoweddingstories.com www.wedseminars.com • Σεμινάρια Φωτογραφίας γάμου για επαγγελματίες φωτογράφους  BLK ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚA ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε. www.blk.gr • JVC • PANASONIC • AJA • DATAVIDEO •
TERADEK • ATOMOS • BEACHTEK • WONDLAN • GENUS • SECCED • FREEFLY MOVI • NEXTODI  FOTOKLIK CAMERA SHOP (FOTOKLIK.GR) www.fotoklik.gr • DYNAPHOS • PELI • LCDVF DSLR • SWIT • IFOOTAGE • KIETACAM • MOVCAM • FOTON • E-IMAGE • Διανομή: EXDEMO & μεταχειρισμένες Broadcast κάμερες & ενοικιάσεις φωτ.
εξοπλισμού & video • Service Broadcast εξοπλισμού  ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΚΗΣ Ι. & ΣΙΑ Ε.Ε. - JΜ SOLUTIONS www.jmsolutions.gr • PERMAJET • MOORMAN • DRYTAC • CANON-EPSON-HP-ROLAND • HAHNEMUEHLE  MONTAZ LAB – VIDEO ART www.montazlab.gr • Editing & λήψεις events, συνεδρίων, εκδηλώσεων  ΕΝΩΣΗ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤ/ΦΩΝ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΦΑ) www.ekfa1916.gr  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (ΠΟΦ) www.panomfot.blogspot.gr  DIGITAL MEDIA APPLICATIONS HELLAS www.dmahellas.gr • Ψηφιακές εκτυπώσεις • Μετατροπές ταινιών σε DVD • Ψηφιακό κέντρο  GOWIRELESS Α.Ε. www.gowireless.gr • CONTOUR
φωτογραφικές μηχανές  BAD sales@bad.net.gr • Οπτικοακουστικά Μέσα  PHOTOSTATION IKE www.photostation.gr • Εμπορία, επισκευή, συντήρηση φωτογραφικών ειδών  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ e-mail: st.plano@yahoo.gr  ΦΟΙΒΟΣ - Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρησης Και Προστασίας Πνευματικών
Δικαιωμάτων Φωτογράφων www.foebus.gr  LIGHTCRAFT WORKSHOPS www.lightcraft.gr • Φωτογραφικά workshops & σεμινάρια  CARTOTECNICA Ti.Ci. www.cartotecnicatici.com • Εργοστάσιο κατασκευής ψηφιακών άλμπουμ και photobook  EXPAND DIGITAL www.expand.gr • PRIMERA • TEAC • ALL PRO SOLUTIONS • VINPOWER •
FARGO • KODAK  ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. - 3ΜΕ www.baxevanidis.gr • Μηχανήματα & αναλώσιμα για ψηφιακές εκτυπώσεις, επιγραφές, laser, CNC router, υλικά θερμομεταφοράς, μεταλλικά εξαρτήματα • Εισαγωγές & κατασκευές διαφ/κών δώρων  RENTPHOTOVIDEO www.rentphotovideo.gr • Eνοικιάσεις φωτογραφικού εξοπλισμού & video
 IKΑROS MEDIA PACKAGING 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  EL GRECO www.elgrecoalbum.gr • Χειροποίητα και ψηφιακά album • Φωτογραφικό εργαστήριο:
Εκτυπώσεις, Επικολλήσεις, Καμβάδες  ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. www.calavitis.gr • ARRI • ZEISS • SACHTLER • ANGENIEUX • COOKE • ORCA • DEXEL • EGRIPMENT • LEMO • ETC • AEQ • DK  HAPPYBOX A.E. www.happybox.gr • Ψηφιακά & κλασικά άλμπουμ • Κουτιά συσκευασίας πολυτελείας • Ψηφιακές εκτυπώσεις  ΠΑΛΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ –
ΦΩΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ www.palmosshop.gr • AURORA • MY SLAVE • GEMSTAR • Led • Soft Box• Φωτιστικά • Αξεσουάρ για φωτογραφία & βίντεο  GREEKROTORS - MY HELIS www.myhelis.com www.greekrotors.gr • RC MODELS εξοπλισμός αεροφωτογράφησης  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Π. Α.Ε.Ε. www.arvanitis-p.gr www.arvanitishop.gr • UNIBIND •
DEVELOP  ATHENS ART STUDIO www.athensartstudio.gr • Φωτογραφικά σεμινάρια & workshops  ΓΚΑΤΖΙΑΣ ΜΙΧ. - HELLENIC PHOTO FRAME www.gatsiasat.gr • Kορνίζες ξύλινες • Πασπαρτού • Ψηφιακές εκτυπώσεις FineArt • ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Aναλώσιμα και εξώφυλλα για ψηφιακά άλμπουμ www.photogiannoulis.com 
ΒΑTTERYPACK.GR www.batterypack.gr • FUJITSU • RENATA • POWERSONIC • FUJITRON • LITEXPRESS • VINERGY • LISHEN • ANSMANN: • SAFT • GS YUASA • ULTRALIFE  MBIKE EVENTS & DIGITAL www.bikefestival.gr www.mbike.gr • Εκδόσεις  NEXUSMEDIA www.nexusmedia.gr • Φωτογραφικές εκδόσεις  IP HOST www.
ipdomain.net  VOVOUSA FESTIVAL www.vovousafestival.gr

Για να δείτε αναλυτικά τους εκθέτες κάντε κλικ εδώ
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ΣΕΛΙ∆Α 3

Φωτ.: Γ. Γρηγορόπουλος

431.3*ÇÏÉÎÇÓÚÔÉÅËÃÕ4.2&,.3,*ÒËØÇËÓÇËÏ

Φωτ.: Γ. Γρηγορόπουλος

ΧΑπό αριστερα: Ο πρόεδρος του ΣΕΚΑΦ Γαβριήλ Νικολαϊδης, ο Δήμαρχος Περιστερίου Aνδρέας Παχατουρίδης, ο πρόεδρος της ΠΟΦ Σπύρος
Διαμαντόπουλος και ο διευθυντής της Photovision Τάκης Τζίμας

ο Μερική άποψη του χώρου όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια και δεξιά η κοπή της καθιερωμένης πίτας ‘‘PHOTOVISION’’!
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στον ΦΩΤΟγράφο που κυκλοφορεί
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Σεμινάρια για όλους
Σάββατο 21 Μαρτίου 2015
ΑΙΘΟΥΣΑ Α’
12:00 - 13:30 | Τips για καλύτερες φωτογραφίες
Πως μπορούμε να βγάλουμε πετυχημένες φωτογραφίες, τεχνικά άρτιες και συνθετικά ολοκληρωμένες, με τον απλό καθημερινό
μας φωτογραφικό εξοπλισμό (ακόμη και με το φακό του κιτ ή με μια καλή compact).

Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

14:00 - 15:30 | Γνωρίστε το Adobe Lightroom
Το δημοφιλές πρόγραμμα της Adobe δεν είναι μόνον ένα πανίσχυρο εργαλείο διαχείρισης και οργάνωσης του φωτογραφικού
μας υλικού αλλά στην τωρινή μορφή του, το Adobe Lightroom 5.7 χαρίζει πολλές δυνατότητες διορθώσεων και επεξεργασίας
χωρίς ειδικές γνώσεις.

Εισηγητής: Στράτος Αγιάνογλου
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

16:00 - 17:30 | Βίντεο με DSLR
Το επαγγελματικού επιπέδου video με μηχανές DSLR αλλάζει τη μορφή της εικονοληψίας με πρωτόγνωρες δυνατότητες και
κορυφαία ποιότητα εικόνας. Στο σεμινάριο θα εξοικειωθούμε με τα βασικά της επιλογής και ρύθμισης μηχανής και φακού, τα
απαραίτητα αξεσουάρ, τα μυστικά της χρήσης DSLR στην εικονοληψία, ειδικές τεχνικές όπως slow motion και timelapse κλπ..

Εισηγητής: Σέργιος Κοτσόβουλος
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

18:00 - 19:30 | Τα μυστικά των φωτογραφικών χαρτιών inkjet
Οι τελειομανείς της εκτύπωσης Fine Art και όσοι θέλουν το maximum της ποιότητας στις inkjet εκτυπώσεις θα μάθουν τα πάντα
για την κατασκευή, τα φινιρίσματα και τις ειδικές χρήσεις των ποικίλων φωτ. χαρτιών και ποιό είναι το πλέον κατάλληλο για μία
συγκεκριμένη εφαρμογή.

Εισηγητής: Γιάννης Μαυρομματάκης
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

20:00 - 21:30 | Οργανώστε το τέλειο φωτογραφικό portfolio
Το portfolio είναι ο καθρέφτης του φωτογράφου, το αντίκρυσμα και η πιο πιστή απόδειξη της φωτογραφικής δημιουργίας.
Μάθετε τα μυστικά για να παρουσιάσετε το ιδανικό δείγμα δουλειάς και να προωθήσετε το φωτογραφικό υλικό σας.

Εισηγήτρια: Ιωάννα Βασδέκη
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Για την διευκόλυνση των επισκεπτών τα ‘‘ Σεμινάρια για όλους’’ θα επαναληφθούν με το ίδιο περιεχόμενο,
στις ίδιες αίθουσες, την ίδια ώρα και με τους ίδιους εισηγητές και την ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ.
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I AM A MODERN MASTERPIECE

I AM THE NEW NIKON D810. Είμαι η απόλυτη ευελιξία υψηλής ανάλυσης.
Χάρη στον καινούργιο μου αισθητήρα φορμά FX με 36,3 megapixel, τον επεξεργαστή
εικόνας EXPEED 4 και το εύρος ISO από 64 έως 12.800, δεν υπάρχουν συνθήκες φωτισμού
τις οποίες να μην μπορώ να χειριστώ. Επιπλέον, η λειτουργία λήψης ριπής έως 7 καρέ ανά
δευτερόλεπτο και η εγγραφή video Full HD σε πολλά φορμά στα 60p διασφαλίζουν ότι
κανένα θέμα δεν θα διαφύγει από τον φακό μου. Είμαι φτιαγμένη για την τελειότητα.
nikon.gr Image © Miss Aniela
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Σεμινάρια για όλους
Σάββατο 21 Μαρτίου 2015
ΑΙΘΟΥΣΑ Β’
12:00 - 13:30 | Καλιμπράρισμα οθόνης και εκτυπωτή
Σε ένα εντατικό σεμινάριο, μάθετε τα βασικά της χρωματικής διαχείρισης σε ψηφιακό περιβάλλον και αποκτήστε γνώσεις για
χρωματικά προφίλ οθόνης και εκτυπωτή, έτσι θα ελέγχετε συνολικά τη χρωματική πιστότητα της δουλειάς σας είτε σε οικιακό
περιβάλλον είτε αν δίνετε εκτυπώσεις σε εργαστήριο.

Εισηγητής: Γιώργος Τζώρτζης
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

14:00 - 15:30 | Φωτογραφίζοντας με drones
Τα τηλεκατευθυνόμενα και εξοπλισμένα με κάμερες drones (ελικοπτεράκια) έχουν μπει για καλά στη ζωή μας. Είναι πραγματικά
απαραίτητα για να συνεχίσουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί; Τί θα πρέπει να σκεφτεί ο επαγγελματίας φωτογράφος/εικονολήπτης
πριν προβεί στην αγορά ενός τέτοιου εργαλείου; Ποιες οι τεχνικές προδιαγραφές των drones που κυκλοφορούν στην αγορά; Τί
πρέπει να προσέχουμε ώστε να διασφαλίζουμε τον εξοπλισμό μας αλλά και τη σωματική ακεραιότητα τρίτων κατά τη διάρκεια
της πτήσης; Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται επίδειξη πτήσης drone και των ιδιαιτεροτήτων αυτής.

Εισηγητής: Παύλος Συμεών, Ίωνας Κατρακάζος
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

16:00 - 17:30 | Εισαγωγή στο Photoshop
Βασικά εργαλεία, επιλογές, χρώματα και ροή εργασίας. Παρουσίαση των βασικών εργαλείων για τοπικές επεμβάσεις. Διαχείριση
του φωτός μέσα στην εικόνα. Αναλυτικές επιλογές τμημάτων της εικόνας. Χρωματικές επεμβάσεις και σημασία της ροής
εργασίας σε σχέση με τους τύπους αρχείων. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το σεμινάριο απευθύνεται σε μη εξοικειωμένους με το πρόγραμμα.

Εισηγητής: Νίκος Βασιλάκης
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

18:00 - 19:30 | Μάσκες και layer modes στο Photoshop
Προχωρημένες εργασίες πάνω σε συνδυασμούς των layers και στην επιλογή τμημάτων της εικόνας. Επιλεκτική τονική και
χρωματική επέμβαση. Επεξεργασία και τελειοποίηση της μάσκας. Κατανόηση και χρήση των layer modes που ανοίγουν
καινούριους ορίζοντες στην φωτογραφική επεξεργασία.

Εισηγητής: Νίκος Βασιλάκης
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

20:00 - 21:30 | Επεξεργασία πορτραίτου στο Photoshop
Αρχιτεκτονική προσώπου και λογική ομορφιάς. Εργαλεία και μεθόδευση ρετουσαρίσματος. Βελτίωση δέρματος χωρίς να
χαθούν οι πόροι του. Τονισμός ματιών, χειλιών και ανάπλαση του φωτισμού πάνω στο πρόσωπο.

Εισηγητής: Νίκος Βασιλάκης
Κόστος: 25 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)
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Σεμινάρια για επαγγελματίες
Σάββατο 21 Μαρτίου 2015
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ’
11:30 - 13:30 | Eταιρική εκδήλωση Ανάπτυξη ΕΠΕ
Εφαρμογές χρωματικής διαχείρισης με εργαλεία της εταιρίας XRite

Είσοδος δωρεάν

14:00 - 16:00 | Εταιρική εκδήλωση FishEye
Ενημέρωση εμπορικών πελατών για προϊόντα και υπηρεσίες

Είσοδος δωρεάν

16:30 - 18:30 | Σύγχρονες τεχνικές Video Shooting
Το σεμινάριο αναλύει όλες τις σύγχρονες τεχνικές εικονοληψίας, περιγράφοντας τα επί μέρους στάδια. Από την οργάνωση,
προετοιμασία και διανομή του υλικού, έως την βιντεοκάμερα, τα φωτιστικά σώματα και τον υπόλοιπο εξοπλισμό, προτείνονται
αποδοτικές και οικονομικές λύσεις που οδηγούν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, ανάλογα με το είδος της εκάστοτε παραγωγής.

Εισηγητής: Διαμαντής Τάσσης
Κόστος: 30 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

19:00 - 21:00 | Σκηνοθεσία
Στο δίωρο σεμινάριο, δίνονται απαντήσεις με βάση τους δύο στόχους κάθε «εφαρμοσμένου» οπτικοακουστικού έργου: την
παράθεση επαρκών πληροφοριών για το θέμα και τη δημιουργία δι-αιθητικής επικοινωνίας, ώστε να προσελκύεται το ενδιαφέρον.
Οι παράγοντες που εξασφαλίζουν την επίτευξη αυτών των στόχων είναι ο καλός σχεδιασμός (σχεδιασμός αφήγησης, έρευνα,
υποδομή σε πρόσωπα και εξοπλισμό) και η δημιουργικότητα στη χρήση των εκφραστικών μέσων (κάμερα, ήχος, φωτισμός,
μοντάζ κλπ). Μ’ άλλα λόγια, η σκηνοθεσία.

Εισηγητής: Ιωάννης Σκοπετέας
Κόστος: 30 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)
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Σεμινάρια για επαγγελματίες
Κυριακή 22 Μαρτίου 2015
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ’
11:30- 13:30 | Ψηφιακή επεξεργασία βίντεο - Από τη θεωρία στη πράξη
Το εκπαιδευτικό αντικείμενο, ασχολείται με την επεξήγηση όλων των τεχνικών όρων που συναντάμε καθημερινά, κατά τη
σύγχρονη ροή εργασίας, στην ψηφιακή επεξεργασία βίντεο. Γίνεται εκτενής ανάλυση στο τι είναι τα video formats και οι codecs,
καθώς επίσης και πια είναι τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά που θα πρέπει να γνωρίζουμε (π.χ. color space, bit depth, chroma
sampling) πριν επεξεργαστούμε το ψηφιακό υλικό. Πιες είναι οι καταλληλότερες ρυθμίσεις κατά την εξαγωγή του υλικού, ανάλογα
με το μέσο διανομής (DVD, Blu-Ray, Internet, κ.τ.λ.)

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης
Κόστος: 30 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

14:00-16:00 | Μοντάζ με EDIUS
Μάθετε βήμα-βήμα όλα τα στάδια επεξεργασίας βίντεο με το EDIUS. Από τις αρχικές ρυθμίσεις και την εισαγωγή υλικού, την
επεξεργασία του βίντεο και του ήχου, τον τιτλισμό και την εξαγωγή της τελικής παραγωγής σε διαφορετικά μέσα. Μάθετε τα
εργαλεία color correction του EDIUS και γνωρίστε τα σημαντικότερα plug-ins για color grading και audio mastering.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης
Κόστος: 30 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

16:30-18:30 | Εικονοληψία & Φωτισμός
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ερμηνεία της έννοιας του φωτός στον κινηματογράφο και η πρακτική εφαρμογή του. Τι είναι η
οπτική αφήγηση και πια τα κινηματογραφικά μέσα του κινηματογραφιστή. Παρουσίαση των τύπων των φωτιστικών μονάδων και
πρακτικά παραδείγματα φωτισμού και διαχείρισης φωτεινών πηγών. Τα οφέλη και η εφαρμογή των παραπάνω, σε μικρότερου
μεγέθους παραγωγές.

Εισηγητής: Αργύρης Θέος
Κόστος: 30 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

19:00-21:00 | Σύγχρονη επιχειρηματική στρατηγική πωλήσεων
Το σεμινάριο δίνει απαντήσεις σε καθημερινούς προβληματισμούς σχετικά με τις πωλήσεις υπηρεσιών και προϊόντων (λειτουργικό
κόστος, αθέμιτος ανταγωνισμός, κρίση, πτώση τιμών), για φωτογράφους και εικονολήπτες, μέσα από την προτροπή υιοθέτησης
μίας ενιαίας επιχειρηματικής στρατηγικής ενώ παράλληλα, παρέχονται χρήσιμες συμβουλές για την αξιοποίηση, σύγχρονων
ηλεκτρονικών εργαλείων προώθησης και μάρκετινγκ.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κουτσαντώνης
Κόστος: 30 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Eγγραφές – κρατήσεις θέσεων γίνονται, πλέον, μόνον στη reception της PHOTOVISION στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου
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Μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων
Σάββατο 21 Μαρτίου 2015
16:00 - 17:30 | Το ιδανικό φωτογραφικό περιοδικό σήμερα!
Συνάντηση με τους αναγνώστες του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ αλλά και αναγνώστες άλλων περιοδικών (ελληνικών &
ξενόγλωσσων). Ανταλλαγή απόψεων, καταγραφή επιθυμιών, αυτοκριτική, ...παράπονα και ότι άλλο προκύψει!
Εισηγητές: Συντάκτες περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ & άλλοι δημοσιογράφοι

Διοργάνωση: Περ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Είσοδος ελεύθερη

18:00 - 21:00 | Φωτογραφία glamour/γυμνού
Τρίωρο σεμινάριο που περιλαμβάνει σύντομη αισθητική ανάλυση του είδους και του απαιτούμενου εξοπλισμού/φωτισμού.
Θα ακολουθήσει πρακτική εξάσκηση λήψεων με μοντέλο για όλους τους συμμετέχοντες.

Εισηγητές: Αλ. Βογιατζάκης - Γ. Μυριαγκός
Κόστος: 45 ευρώ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

Κυριακή 22 Μαρτίου 2015
12:00 - 13:30 | Συνδιάσκεψη Π.Ο.Φ.
Ενημερωτική συνάντηση με εκπροσώπους τοπικών σωματείων αλλά και μεμονωμένους επαγγελματίες φωτογράφους
απ’ όλη την Ελλάδα.

Είσοδος ελέυθερη

18:00 - 21:00 | Φωτογραφία glamour/γυμνού
Τρίωρο σεμινάριο που περιλαμβάνει σύντομη αισθητική ανάλυση του είδους και του απαιτούμενου εξοπλισμού/φωτισμού.
Θα ακολουθήσει πρακτική εξάσκηση λήψεων με μοντέλο για όλους τους συμμετέχοντες.

Εισηγητές: Αλ. Βογιατζάκης - Γ. Μυριαγκός
Κόστος: 45 ευρώ (Συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%)

PHOTOWEDDINGSTORIES
EΙΔΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Θα πραγματοποιηθούν σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο Hall 4.
Για τις αιτήσεις εγγραφής, για το κόστος, για το αναλυτικό πρόγραμμα και για πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν
στο περιεχόμενό τους θα πρέπει να απευθύνεστε στους διοργανωτές μέσω του παρακάτω ιστότοπου:

www.wedseminars.com
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Σέρβις
ανταλλακτικά
εκτυπωτών

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