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Η ερώτηση της εβδομάδας

Aπό το ισόγειο
στον όροφο

«Αξίζει ν’ ανοίξω φωτογραφείο σήμερα;»

Ε

δώ και λίγο καιρό παρατηρείται το
φαινόμενο το γνωστό, παραδοσιακό
φωτογραφείο να φεύγει από το ισόγειο και
να ανεβαίνει στον ...όροφο.
Γιατί να πληρώνει κάποιος πανάκριβα
νοίκια σε γωνιακό μαγαζί στη πλατεία και
να μη μεταφέρει τη δραστηριότητά του
με οικονομικότερα ενοίκια στον όροφο
του κτηρίου; Γιατί να αγοράσει ψηφιακό
minilab και πανάκριβο εξοπλισμό όταν
με έναν υπολογιστή και με μία γρήγορη
σύνδεση Internet μπορεί να κάνει τη
δουλειά του;
Έτσι δειλά - δειλά αρχίζει να
διαμορφώνεται το σκηνικό του Νέου
Φωτογραφείου: Μεγάλο show room
στον όροφο με ψηφιακά άλμπουμ, με
εκτυπώσεις και όλες τις δουλειές του
φωτογράφου φάτσα-βιτρίνα, με αίθουσα
υποδοχής, με μικρό atelier επεξεργασίας
φωτογραφιών, με ελάχιστο δηλαδή
προσωπικό και ελάχιστο κεφάλαιο για την
άσκηση του επαγγέλματος.
Πολλά τέτοια φωτογραφικά studio
άρχισαν να ανοίγουν σ’ όλη τη χώρα,
γεγονός που αποτελεί κατά τη γνώμη μου
υγιή επιχειρηματική εξέλιξη του κλάδου
και δείγμα προσαρμογής στις σύγχρονες
συνθήκες της αγοράς. Η εξέλιξη αυτή
ήταν αναπόφευκτη από την στιγμή που τα
μεγάλα δίκτυα πήραν από τα φωτογραφεία
τη πώληση φωτογραφικών μηχανών και
αναλωσίμων και στη συνέχεια η ψηφιακή
τεχνολογία εκτόπισε το παραδοσιακό
φιλμάκι και τις εκτυπώσεις φωτογραφιών.
Η τέχνη της φωτογραφίας μακροπρόθεσμα
θα ωφεληθεί γιατί ο ανταγωνισμός από
το εμπόριο θα μεταφερθεί στην παροχή
υπηρεσιών. Δηλαδή στο ποιός είναι
καλύτερος φωτογράφος και ποιός όχι.
Δεν είναι και κακή εξέλιξη αυτή...
Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Απάντηση: «Ναι, αν την ψάχνεις τη δουλειά. Όχι, αν περιμένεις άπραγος!»
Η φωτογραφική δραστηριότητα του Βασίλη Αγγλόπουλου είναι γνωστή όχι μόνο στον
φωτογραφικό κλάδο αλλά και στον ευρύτερο καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας μας.
Με έδρα τη Λάρισα, ο γνωστός επαγγελματίας φωτογράφος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει
στο πανελλήνιο με την ποιότητα της δουλειάς του στην οποία συνδυάζει δημιουργικότητα
αλλά και επιχειρηματικό δαιμόνιο, καινοτόμες ιδέες αλλά και υψηλή αποδοχή από
τους πελάτες του. Είχαμε μια σύντομη συνάντηση μαζί του και μιλήσαμε - τι άλλο; - για
το επάγγελμα του φωτογράφου την σήμερον ημέρα - που έλεγαν και οι παλιότεροι.
«Βασίλη, αν ήσουν 25 χρονών σήμερα, θ’ άνοιγες φωτογραφείο;» Ρωτήσαμε.
«Αν ήμουν 25 χρονών θα έκανα και πολλά άλλα πράγματα που δεν έκανα!» απάντησε
με νόημα… «Ας επανέλθουμε στο ερώτημα», παρατηρήσαμε. «Αν μπορούσα να γυρίσω
το κοντέρ του χρόνου πίσω, ασφαλώς και θα διέπραττα το ίδιο… αμάρτημα και πολλά
άλλα!» «Βασίλη, σοβαρέψου και πες μας για το επάγγελμα», τονίσαμε.
«Το επάγγελμά μας είναι κορεσμένο, γι’ αυτό δεν χωράει αμφιβολία, επιπλέον πολλοί αν
όχι όλοι οι νεοεισερχόμενοι στο χώρο, σπάνε τις τιμές…» και συνέχισε «Ναι, ο δραστήριος
νέος, ο καταρτισμένος, ο καλός γνώστης της τεχνολογίας, αυτός που ξέρει παράλληλα να
πουλάει καλά τη δουλειά του όχι μόνον θα επιβιώσει αλλά θα βγάλει και λεφτά…»
«Κάποια άλλη συμβουλή;» ρωτήσαμε. «Μεγάλο ατού είναι η εξειδίκευση σ’ έναν τομέα
και η έρευνα αγοράς. Παράδειγμα αν κάποιος θέλει να δραστηριοποιηθεί ως φωτογράφος
στη Λάρισα σήμερα, πρέπει να κατανοήσει τις φωτογραφικές ελλείψεις και ανάγκες της
περιοχής και να τις ικανοποιήσει με τον καλύτερο τρόπο…»

Ο κ. Βασίλης Αγγλόπουλος σε χώρο που έχει διαμορφώσει ως γκαλερί στο κατάστημά του
στη Λάρισα.

ΟΓ∆ΟΗ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

8η έκθεση
imaging
YΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ Σ.Ε.Κ.Α.Φ.
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Πρόσκληση

Εγγραφείτε εδώ

Αγαπητοί φίλοι,
Είστε προσκεκλημένοι της Sony για να λάβετε μέρος σε ένα από τα European Professional
Solutions Roadshow. Είναι η τέλεια ευκαιρία για να ανακαλύψετε το πώς η Sony σας δίνει ότι χρειάζεστε για να πραγματοποιήσετε το δημιουργικό σας όραμα.
Δείτε την πλήρη γκάμα των HD προϊόντων, συμπεριλαμβανομένης της φορητής μικρής βιντεοκάμερας XDCAM EX και της νέας βιντεοκάμερας HVR-Z5E.
Έλληνες επαγγελματίες του χώρου θα σας υποδείξουν τεχνικές παραγωγής σε HD και λύσεις προσαρμοσμένες στον προϋπολογισμό της παραγωγής σας.

Agenda

Θα έχετε επίσης τη δυνατότητα να δείτε τα νέα προϊόντα Digital Photography καθώς επίσης και τη
νέα
projectors.
• σειρά
11:30
- 12:00
Υποδεχτείτε τη νέα σειρά HDV

•
•
•
•
•

12:00
13:30
15:30
16:00
16:30

-

13:00
14:00
16:00
16:30
17:30

H εμπειρία βιντεοσκόπησης σε HD
EXperience
campaign HDV workshop
Agenda
Digital Photography
• 11:30
- 12:00
Υποδεχτείτε
H εμπειρία
βιντεοσκόπησης
σε HDτη νέα σειρά HDV
• 12:00 - 13:00
H εμπειρία βιντεοσκόπησης σε HD
EXperience campaign HDV workshop
•
•
•
•
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13:30
15:30
16:00
16:30

-

14:00
16:00
16:30
17:30

EXperience campaign HDV workshop
Digital Photography
H εμπειρία βιντεοσκόπησης σε HD
EXperience campaign HDV workshop

ΣΕΛΙΔΑ 

ON LINE ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤO IMAGING - EΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Sony Printstation
UPA-PC700
Απλότητα, ποιότητα, στυλ
Το UPA-PC700 αποτελεί τη νέα λύση της Sony για τις
ψηφιακές εκτυπώσεις φωτογραφιών. Είναι ένα κιόσκι
ψηφιακών εκτυπώσεων, το οποίο - σύμφωνα με την
εταιρεία - έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους ευρωπαίους
καταναλωτές. Ο χειρισμός του UPA-PC700 γίνεται
μέσω της οθόνης αφής 17 ιντσών, ενώ το λογισμικό
έχει δημιουργηθεί με γνώμονα την απλότητα στη
χρήση. Το κιόσκι είναι συμβατό με όλους τους
τύπους καρτών μνήμης, διαβάζει CD και DVD και
έχει δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης με συσκευές
Bluetooth. Στον τομέα της εκτύπωσης, ανάλογα με
τις ανάγκες του καταστήματος, μπορεί να συνδεθεί
άμεσα μέχρι και με τέσσερις εκτυπωτές Sony UPDR200 καθώς και με τον κορυφαίο εκτυπωτή Α4
UP-GR700, για να εξυπηρετεί μαζικές εκτυπώσεις.
ΣΤΑΜΟΣ A.E. (επίσημος διανομέας)
210 5231602, 2310 942000

Νέα Firmware Nikon
Αναβαθμίστε την D300 και το SB-900

ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
Αναλυτικά το πρόγραμμα
στο www.photo.gr
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Η αναβάθμιση της D300 με το firmware 1.10 βελτιώνει τα χαρακτηριστικά της,
προσθέτοντας παράλληλα και κάποια καινούρια. Οι σημαντικότερες αλλαγές:
Στις ρυθμίσεις ευαισθησίας ISO, η ελάχιστη ταχύτητα κλείστρου αυξήθηκε από
το 1/250-1 sec στο 1/4000-1 sec. Προστέθηκε το στοιχείο Copyright Information
στο setup menu. Ο βαθμός της ρύθμισης High ISO NR φαίνεται πλέον στο μενού
επί της οθόνης. Βελτιώθηκε η εστίαση στις λειτουργίες dynamic-area AF και contrast-detect AF. Διορθώθηκε ένα πρόβλημα που αύξανε το θόρυβο όταν η λήψη
γινόταν στη ρύθμιση [M] της έκθεσης, με το κλείστρο στη ρύθμιση Β, με ταχύτητα
κλείστρου μικρότερη των 8sec και με ενεργοποιημένη τη ρύθμιση Long exp. NR.
Η αναβάθμιση 5.02 του flash SB-900 αφορά δύο χαρακτηριστικά:
Όταν το SB-900 ήταν ρυθμισμένο στη λειτουργία i-TTL σε διαδοχική
φωτογράφιση, σε ορισμένες περιπτώσεις οι τελευταίες φωτογραφίες πριν
σταματήσει η λειτουργία του έβγαιναν υπερφωτισμένες. Διόρθωση αυτού του
προβλήματος βελτίωσε την ακρίβεια στη φωτομέτρηση καθώς και τον αριθμό
των διαδοχικών χρήσεων του φλας. Όταν το SB-900 (στη ρύθμιση TTL auto flash)
χρησιμοποιείται με μια μηχανή με το σύστημα Creative Lightning System (CLS),
τίθεται αυτόματα σε Α mode. Προηγουμένως αυτή η ρύθμιση διατηρούταν, αλλά
με το νέο firmware η ρύθμιση επανέρχεται σε TTL Auto flash όταν το SB-900
αναγνωρίσει τη μηχανή ως συμβατή με το σύστημα CLS.
Τα νέα firmware μπορείτε να κατεβάσετε από τη διεύθυνση:
http://nikoneurope-en.custhelp.com/cgi-bin/nikoneurope_en.cfg/php/enduser/std_adp.php?p_faqid=25962&p
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Αυτοκέφαλα φλας
σχεδιασμένα για
επαγγελματική χρήση σε
νέα πολύ χαμηλή τιμή!

Ranger RX
Φωτογραφήστε με επαγγελματικό
φωτισμό όπου και αν βρίσκεστε, με
τροφοδοσία από ισχυρή πηγή
μπαταρίας!
Εύρος ελέγχου: έως 8,5f-stops/1100ws ως 6ws
Χρόνο επαναφόρτισης: 400Ws: 1.2sec,
600Ws: 1.9sec, full: 2.9sec
Αυτονομία 250 λάμψεις σε πλήρη δύναμη
Προστατευμένα από υγρασία

ιόπιστα
Τα πιο αξ ς!
γ
της α ορά

To σετ περιλαμβάνει: Πακ μπαταρίας,
κεφαλή, γρήγορος φορτιστής,
μπαταρία, καλώδιο συγχρονισμού.

Digital RX
Γεννήτριες υψηλών προδιαγραφών με
συνεχή έλεγχο ενέργειας, απόλυτη
σταθερότητα, χαμηλή ισχύς συγχρονισμού
για προστασία των ψηφιακών μηχανών,
δυνατότητα ελέγχου μέσω υπολογιστή PC
ή Mac και ταχύτατους χρόνους
ανακύκλωσης λάμψης.
Πλήρης σειρά
Power Packs
Ρωτήστε μας!

Διατίθενται
3 πακ μπαταρίας:
RX, RX Speed,
RX Speed AS

από

1950,00

Τιμή γεννήτριας
με κεφαλή
από

1439,00
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Fujifilm workshop
Παρουσίαση στους
επαγγελματίες του νέου
Inkjet Drylab 410
Ήλθε η στιγμή και το ελληνικό
επαγγελματικό κοινό να γνωρίσει
από κοντά το μοντέρνο inkjet
drylab της Fujifilm που έκανε
την πανηγυρική πρεμιέρα του
στη Photokina. Πρόκειται για το
Frontier Dry Minilab DL410 που
έχει όλες τις software δυνατότητες
ενός κανονικού “φωτογραφικού”
Frontier αλλά με τεχνολογία inkjet
και παραγωγικότητα 650 τμχ. Α6
(10x15cm) ανά ώρα ενώ η μέγιστη
διάσταση εκτύπωσης είναι 25x91cm.
Ταυτόχρονα θα παρουσιαστεί και το
νέο software “MS” συνδυασμένο
με Frontier της σειράς 3 και 5 για την
πλήρη αναβάθμιση της επένδυσης
με ελάχιστο κόστος. Η επίδειξη
θα γίνει σε minilab Frontier 350.
Επίσης oι παρευρισκόμενοι θα
μπορούν να τυπώσουν στο νέο
χαρτί Crystal Archive Writable για
πολλές εφαρμογές (ημερολόγια,
κάρτες, photobook…) με δυνατότητα
γραφής/εκτύπωσης στην επιφάνειά
του. Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στα
γραφεία της εταιρείας τις κάτωθι
ημέρες και ώρες:
Τετάρτη 10/12/2008
16:00-21:00
Παρασκευή 12/12/2008 16:00-21:00
Σάββατο 13/12/2008
10:00-20:00

HP Color LaserJet CP3520 series
Νέα σειρά έγχρωμων laser
H HP ανακοίνωσε πρόσφατα την νέα σειρά ΗΡ Color LaserJet CP3520. Οι έγχρωμοι
εκτυπωτές CP3525n, CP3525dn & CP3525x απευθύνονται σε μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις, για μικρές ομάδες εργασίας 5-15 χρηστών. Τα μοντέλα διαθέτουν δυνατότητα
δικτύωσης Gigabit με υποστήριξη IPv6 & IPSec, υποστηρίζοντας κρυπτογράφηση των
δεδομένων. Η ταχύτητα εκτύπωσης φτάνει τις 30 σελίδες ανά λεπτό, σε έγχρωμο και
ασπρόμαυρο, ενώ τα μοντέλα CP3525dn και CP3525x έχουν τη δυνατότητα αυτόματης
εκτύπωσης διπλής όψης.
Hewlett-Packard Hellas 210 8091100

Fujifilm Hellas AE
(Ηχούς 1 & Αγ. Αναργύρων,
Π. Φάληρο
τηλ: 2109404100)

LG Electronics
Mπαίνει στην αγορά των Digital Photo Frames
Έμφαση στην εμφάνιση και στην απλότητα στη χρήση δίνει η LG στις νέες της ψηφιακές
κορνίζες. Τα μοντέλα διαθέτουν χειριστήριο τύπου joystick για ευκολία στις ρυθμίσεις ενώ
η λειτουργία Auto Picture Quality επεξεργάζεται αυτόματα τις φωτογραφίες για απεικόνιση,
χωρίς την παρέμβαση του χρήστη. Τα digital photo frames έχουν οθόνες διάστασης από
7 ως 10,4 ίντσες και διατίθενται σε λευκό και μαύρο χρώμα. Στα μελλοντικά της μοντέλα
η LG ανακοίνωσε τη δυνατότητα ασύρματης δικτύωσης Wi-Fi και την αυτόματη προβολή
φωτογραφιών από σχετικές ιστοσελίδες.
LG Hellas 800 11 200 300
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[ Ισοδύναμος με 16-37mm*]
* Σε φορμά 35mm

O νέος υπερευρυγώνιος 10-24mm
διευρύνει τους ορίζοντες των ψηφιακών SLR
O νέος Tamron SP AF 10-24mm f/3,5-4,5 Di II LD Aspherical [IF] καινοτομεί με την νέα
κλίμακα εστιακών αποστάσεων που αντιστοιχεί σε 16-37mm. Ιδανικός για πανοραμικά
τοπία και εντυπωσιακή απόδοση της προοπτικής, αξιοποιώντας την πιο πρόσφατη οπτική
τεχνολογία με έξι συνολικά ασφαιρικά στοιχεία ενώ διατηρεί σταθερή την ελάχιστη
απόσταση εστίασης μόλις 24εκ. σε όλη την κλίμακα του zoom.

Φακοί ειδικά κατασκευασμένοι για DSLR
		
με αισθητήρες APS-C size

Μοντούρες για Canon, Nikon, Sony και Pentax

EììáíïõÞë ÌðåíÜêç 10 - ÁèÞíá, Ôçë.: 210 3222626, 210 3231354-5,
Fax: 210 3217500, ÷ïíäñéêÞ ðþëçóç ôçë.: 210 3420900 / 3417653,

site: www.giannatos-foto.gr, e-mail: gianatos@otenet.gr, sales@giannatos-foto.gr
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΓΟΡΑ
• Οι ψηφιακές κορνίζες αψηφούν
την οικονομική κρίση
Σύμφωνα με έρευνα της GFK Retail
and Technology κερδίζουν συνεχώς σε
δημοτικότητα στην Δυτική Ευρώπη. Οι
αριθμοί δείχνουν μια αύξηση της τάξης
του 132% για το πρώτο εξάμηνο του
2008 σε σχέση με την ίδια περίοδο, που
μεταφράζεται σε 181 εκατ.€. Η πρώτη
χώρα σε κατανάλωση είναι η Γαλλία, με
την Αγγλία να ακολουθεί κατά πόδας και
να αναμένεται ακόμα μεγαλύτερη αύξηση
για τον υπόλοιπο χρόνο. Σύμφωνα με την
ίδια έρευνα της GFK το σημαντικότερο
χαρακτηριστικό για τους καταναλωτές είναι
το μέγεθος της οθόνης, με την πλειοψηφία
των πωληθέντων να ανήκουν στην
κατηγορία των 7 ιντσών.

Epson EH-DM2
Home Cinema όλα-σε-ένα
Συμπληρώνοντας τη γκάμα των προβολικών της, η Epson παρουσιάζει το EH-DM2,
ένα φορητό κέντρο οικιακής ψυχαγωγίας. Πρόκειται για ένα βιντεοπροβολέα LCD ο
οποίος ενσωματώνει DVD (με συμβατότητα DivX) και στερεοφωνικά ηχεία. Ουσιαστικά
πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και αυτόνομο σύστημα που αρκεί να το βάλουμε
στην πρίζα, να το στρέψουμε σε ένα λευκό τοίχο και να έχουμε εικόνα από 30 μέχρι
300 ίντσες 16:9 και στερεοφωνικό ήχο παντού και πάντα, από το σαλόνι μέχρι τη
βεράντα ή το εξοχικό. Ο EH-DM2 ενσωματώνει τρία πάνελ LCD εγγενούς ανάλυσης
854x480 pixel (μέγιστη 1280x1024), διαθέτει φωτεινότητα 1200 ANSI lumen και λόγο
αντίθεσης 300:1, ενώ τα ηχεία του είναι ισχύος 8 watt. Εκτός από το ενσωματωμένο
DVD μπορεί να συνδεθεί με τηλεοπτικό/δορυφορικό δέκτη, υπολογιστή, ψηφιακές
βιντεοκάμερα, παιχνιδομηχανή και USB-Stick. Τέλος, τονίζοντας το φορητό του
χαρακτήρα, ο EH-DM2 διαθέτει λαβή και πρακτική θήκη για εύκολη μεταφορά, η
οποία μάλιστα έχει και ειδικό χώρο για τα DVD.

• Άνοδος της αγοράς των D-SLR
Κατά το 2007, η αγορά των DSLR ανέβηκε
κατά 40% σε σύγκριση με την αγορά των
compact μηχανών, σύμφωνα με έρευνα
της Infotrend. Τα κέρδη της αγοράς θα
αυξηθούν κατά 16% μέσα στο 2008
και η αύξηση θα κορυφωθεί το 2012. Η
έρευνα δείχνει ότι η ευκολία στη χρήση,
τα μεγάλα πολυκαταστήματα, τα μικρά
μοντέλα, τα χρώματα και οι χαμηλές
τιμές ελκύουν νέους αγοραστές ενώ οι
παλιότεροι αγοραστές θα εντυπωσιαστούν
από χαρακτηριστικά όπως η αυξημένη
ευαισθησία, η μείωση του θορύβου και η
ασύρματη τεχνολογία.

Epson Hellas 210 8099499

Fujifilm
Ανοίγει τα χαρτιά της στην φωτογραφική αγορά
Η Fujifilm διεύρυνε την γκάμα της σε χαρτιά για εκτυπωτές inkjet με κάποιες ενδιαφέρουσες
νέες προσθήκες. Στη συλλογή πλέον της Fujifilm συναντάμε το νέο χαρτί με επιφάνεια σατέν
που μοιάζει με καμβά και ένα ινώδους βάσης με βαρυτίνη. Η Fujifilm λοιπόν ακολουθώντας
τις τάσεις της αγοράς προσθέτει δύο νέα χαρτιά μεγάλου φορμά , και αυτό φαίνεται σαφώς
από την κυκλοφορία του Fine Art Natural Canvas, καθώς τα χαρτιά με την σατέν επιφάνεια
είναι τα αγαπημένα των καταναλωτών της αμερικάνικης αγοράς και το ίδιο αναμένεται να
συμβεί και σε άλλες μεγάλες αγορές όπως αυτή της Βρετανίας.

“Øçöéáêeó SLR
500 óõìâïõëÝò
êáé ìõóôéêÜ”
Μ’ ένα τηλέφωνο
στο γραφείο σας

Τηλ.: 210 8541400

Fujifilm Helas 210 9404100

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400, fax: 210 8541485, www.photo.gr
Eκδότης: Τάκης Τζίμας, Διευθυντής Σύνταξης: Παναγιώτης Καλδής, Αρχισυντάκτης: Άγγελος Κυρίτσης

www.photo.gr

Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης, Atelier: Μαρία Μαρίνογλου, Τεχνική υποστήριξη: Ελισάβετ Τσάμη
Διαφημίσεις: Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας, Χριστίνα Βαρδάλη

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñοò 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.
Για να λάβετε το Photobusiness Weekly στο προσωπικό σας mail αρκεί απλά να μας το δηλώσετε στο photobusiness@photo.gr
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Μετατρέψτε τις ταινίες
8 & Super 8 σε DVD
Xαμηλό κόστος - Άριστη ποιότητα
Η εταιρεία Κογχυλάκης αναλαμβάνει
τη μετατροπή των παλιών
κινηματογραφικών ταινιών
8 & Super 8 σε DVD, χρησιμοποιώντας
υπερσύγχρονο εξοπλισμό.
Οι ταινίες πρέπει να αποστέλλονται
με αριθμημένη σειρά. Για τις ταινίες
με ήχο πρέπει να αναφέρεται αν θα
διατηρηθεί ο αρχικός ήχος.
Στις ταινίες χωρίς ήχο μπορεί να γίνει
μουσική επένδυση με μουσική που
εσείς μας αποστέλλετε σε CD.
Ο χρόνος παράδοσης είναι
10 εργάσιμες ημέρες και
αναπροσαρμόζεται ανάλογα
με το φόρτο εργασίας.

Κόστος μετατροπής
Μέχρι 10 τρίλεπτα: 7 € + ΦΠΑ ανά τρίλεπτο
Από 10-15 τρίλεπτα: 6 € + ΦΠΑ ανά τρίλεπτο
Από 15 τρίλεπτα και άνω: 5 € + ΦΠΑ ανά τρίλεπτο
Χρέωση αντιγράφου (εφεδρικού) DVD 2 € + ΦΠΑ

• Α΄ κατΑστημα: Σολωμού 19 & Βενιζέλου γωνία, τηλ.: 2310 269.129
• Β΄ κατΑστημα: Δωδεκανήσου 13 & Βαλαωρίτου, τηλ.: 2310 519.336
• Γ΄ κατΑστημα: Βενιζέλου 42 (Hμιόροφος), τηλ.: 2310 267.647, FAX: 2310 287709
• Δ΄ κατΑστημα: Α. Παπανδρέου 21, Νεάπολη τηλ.: 2310 520.264
• ε΄ κατΑστημα: δ. γούναρη 41, Καμάρα, Τηλ.: 2310 227116
	Τηλεφωνικό. κέντρο: 2310 261.771, 2310 234.842, FAX: 2310 287.709,
SERVISE: 2310 287.893 ΛΟΓΙΣΤ.: 2310 267.647
http: // www.konchilakis.gr e-mail: info@konchilakis.gr
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Τα φωτιστικά της Photokina

To θέμα της εβδομάδας

Η φωτογραφία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το φωτισμό. Έτσι, η
μεγαλύτερη έκθεση φωτογραφικού εξοπλισμού στον κόσμο δεν
θα μπορούσε να μην φιλοξενεί και μερικές από τις γνωστότερες
εταιρείες Studio Flash. Σε αυτή την ενότητα του Photobusiness Weekly
αναφέρουμε τα μοντέλα που μας τράβηξαν
περισσότερο την προσοχή στη φετινή Photokina.

Bowens
Τη σειρά Professional Gemini παρουσίασε στην έκθεση
η βρετανική Bowens, της οποίας το brandname είναι
συνυφασμένο µε τους στούντιο φωτισµούς εδώ και δεκαετίες.
Τα μοντέλα της σειράς είναι συμβατά µε packs µπαταριών
Travelpak για μεγάλη αυτονοµία χωρίς σύνδεση µε ρεύµα,
ακρίβεια δεκάτου του f/stop και ενσωματωμένη υποδοχή
για καρτούλες plug in που συνδέονται µε radio controls
Pocket Wizard, Pulsar και LightLink. Περιλαμβάνονται πέντε
διαφορετικά μοντέλα 250, 500, 750, 1000 και 1500Ws
µε πλήρεις δυνατότητες. Επίσης προστίθεται και ένα
εισαγωγικό, πολύ προσιτό μοντέλο Gemini 200Ws µε αρκετά
χαρακτηριστικά όπως κλιµάκωση ισχύος 5stop, αναλογική
ρύθμιση πιλότου σε συνάρτηση της ισχύος, αυτόµατη
εκφόρτιση, εργονοµική λαβή κλπ. και όλα αυτά σε δελεαστικά
χαµηλή τιµή.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 210 7236847

Broncolor
H διαχρονική ελβετική εταιρία στούντιο φωτισµών, προχώρησε στην
παραγωγή μιας νέας σειράς γεννητριών µε τίτλο Scoro, και μάλιστα
σε διαμορφώσεις Symmetric και Asymmetric, όπου η τελευταία
λειτουργεί µε οποιαδήποτε τάση τροφοδοσίας 100-240V. Επίσης
διατίθεται σε δύο ισχείς 1600/3200Watt/sec. Χάρη στη σύγχρονη
σχεδίαση των ηλεκτρονικών οι επιδόσεις είναι εντυπωσιακές:
χρόνοι ανακύκλωσης 0.6sec. στα μοντέλα 1600Ws και 0,4sec. στα
1200Ws διαβάθμιση ισχύος σε βήµατα 1/10stop, ρυθµιζόµενη
χρωµατική θερμοκρασία σε βήµατα 200°Kelvin (µε τρία κανάλια
μνήµης). Το ψηφιακό interface διακρίνεται για την …ελβετική
ευχρηστία του ώστε να προγραμματίζονται εύκολα οι ρυθµίσεις για
τη διάρκεια της λάµψης, τη χρωµατική θερμοκρασία, την υστέρηση.
Θετική εντύπωση αφήνει το χειριστήριο µε το μπλε φωτισµό και ο
ενσωματωμένος τηλεχειρισµός. Σηµειώνουµε επίσης την παρουσία
της supercompact φορητής γεννήτριας Mobil A2R (µε συµµετρική και
ασυµµετρική κατανοµή ισχύος) µε το ενσωματωμένο battery pack,
χωρητικότητας επαρκούς για 170 φλασιές!
PHOTOMETRON 2310 968686

Profoto
Προσανατολισµένη στις ανάγκες για διαρκή και ποιοτικό φωτισµό σε εξωτερικούς
χώρους, είναι η νέα γκάµα Profoto. Οι τρεις νέες γεννήτριες προσφέρουν
ανεξαρτησία από το ηλεκτρικό ρεύµα χωρίς να στερούνται σε ευκολία,
πρακτικότητα και ποιότητα αποτελέσµατος. Οι Pro-B2 και οι Pro-7b αποτελούν
το βαρύ πυροβολικό της σειράς δίνοντας ισχύ 1200Wς. Η Pro-B2 δίνει µέχρι
και 200 φλασιές από µία µόνο µπαταρία και ο χρόνος επαναφόρτισης ανάµεσα
στις φλασιές είναι µόνο 0.04-1.8 δευτερόλεπτα. Η Pro-7b δίνει 250 φλασιές
και ο χρόνος επαναφόρτισης ανάµεσα στις φλασιές είναι µόνο 0.09-2.8 δευτ.
Επίσης η κατανοµή ισχύος ανάµεσα στις κεφαλές µπορεί να γίνει συµµετρικά ή
ασυµµετρικά, ανάλογα µε τις ανάγκες. Παράλληλα κυκλοφορεί και η γεννήτρια
AcuteB 600, µε βασικό πλεονέκτηµα το χαµηλό βάρος και τη φορητότητα.
Παρόλες τις µικρές διαστάσεις η AcuteB 600 έχει αυτονοµία 160 φλασιές,
επαναφορτίζει σε 0,09-2,6 δευτερόλεπτα ενώ το βάρος είναι µόνο 4.9 κιλά.
ΑΓΚΟΠΙΑΝ - ΠΡΟΦΩΤ Ε.Π.Ε. 210 3250901
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To θέμα της εβδομάδας

Elinchrom
Από τους ειδικούς των studio φωτισµών, είδαµε αρκετά νέα
προϊόντα στη Photokina µε το βλέµµα στραµµένο κυρίως στις
εφαρµογές της ψηφιακής εικόνας. Ας ασχοληθούµε πρώτα
µε την σειρά αυτοκέφαλων BX250Ri/500Ri σχεδιασµένων µε
έµφαση στις συµπαγείς διαστάσεις, την ανθεκτική κατασκευή
και την σφραγίδα ποιότητας Elinchrom. Tα δύο αυτοκέφαλα
διαθέτουν πολλά σύγχρονα χαρακτηριστικά όπως θύρα EL-Sky-

port για ασύρµατη (σε οκτώ διαφορετικές συχνότητες) ρύθµιση της
ενεργοποίησης και της ισχύος, εντοπισµό preflash για συνεργασία
µε ψηφιακές φωτ. µηχανές, σωστό συγχρονισµό, αναλογική
ρύθµιση της ισχύος λάµπας πιλότου σε συνάρτηση µε την
ρύθµιση της φλασιάς, αυτόµατη εκφόρτιση πυκνωτή στο τέλος της
λειτουργίας, προγραµµατιζόµενοι ήχοι προειδοποίησης, αυτόµατη
προσαρµογή σε οποιαδήποτε τάση ηλεκτρικού δικτύου (ιδανική
όταν ο φωτογράφος ταξιδεύει πολύ σε διαφορετικές χώρες). Πολύ
ενδιαφέρον παρατηρείται για τη νέα τεχνολογίας υπερελαφριά,
ασυµµετρική γεννήτρια Ranger Quanta που αποτελείται από δύο
τµήµατα: την κυρίως γεννήτρια βάρους µόλις 1,4κιλών και την
µπαταρία βάρους 1,6κιλών. Δέχεται δύο κεφαλές σε ασυµµετρική
διάταξη είτε σε κατανοµή Hi Power κανάλι και Superfast κανάλι
είτε σε δίδυµη κατανοµή (Both channels). H ελάχιστη διάρκεια
λάµψης t+0,5 ως 1/6000sec. σηµαίνει ότι είναι κατάλληλη για
εφαρµογές high speed photo όταν χρειάζεται να παγώσουµε
την κίνηση. Σαν µηχάνηµα Elinchrom νεώτερης γενιάς και στην
Quanta ενσωµατώνονται οι τεχνολογικές ευκολίες δηλ. το ELSkyport, το «έξυπνο» slave, η αυτόµατη βελτιστοποίηση διάρκειας
της µπαταρίας όταν είναι συνδεδεµένο το power pack δηλ. σ’
εξωτερικές λήψεις κλπ. Στη γκάµα Elinchrom εντάσσεται επίσης
η ανανεωµένη σειρά Softbox Rotalux µε διαφορετική σχεδίαση
διαχυτήρα, νέες διαστάσεις και σχήµατα όπως οκταγωνικά και
παραλληλόγραµµα µε ιδιατερότητα το χαµηλό βάρος και την
ευκολία µεταφοράς.
ΣΑΛΚΟΦΩΤ 210 3217506

Mettle
O οίκος Mettle είναι γνωστός για τα στούντιο φωτιστικά flash και Quartz καθώς και για επαγγελματικά εξαρτήματα όπως trigger με
ραδιοσυχνότητες κλπ. Ενδεικτικά από τη σειρά απαριθμούμε τα monoblock φλας Professional Studio Systems 300w και 600w που
απευθύνονται σε φωτογράφους πορτρέτου, διαφήμισης και εμπορικής φωτογραφίας. Διαθέτουν κύκλωμα σταθεροποίησης ώστε η ισχύς
της λάμψης να παραμένει ανεπηρέαστη από προβλήματα ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ενσωματωμένο ανεμιστήρα ψύξης, συνεχή ροοστατική
διαβάθμιση ισχύος, αυτόματη εκφόρτιση πυκνωτή και ισχύ 300Ws/600Ws αντιστοίχως. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα quartz
φωτιστικά συνεχούς φωτισμού της Mettle από τα οποία δοκιμάσαμε για λίγο τα μοντέλα QL1000 και 150D. Tα βασικά τους χαρακτηριστικά
περιλαμβάνουν χρωματική θερμοκρασία 3200°Κelvin, ισχείς 1000Watt και 1500Watt αντίστοιχα, και σύστημα ψύξης.
Digital way 211 7053547

Sandisk
Πιο γρήγορη σειρά SDHC Extreme III με transfer rate 30ΜΒ/sec.
Η σειρά καρτών Extreme III της Sandisk ξεχωρίζει για την ανθεκτικότητά της σε αντίξοες
συνθήκες – τα μοντέλα της σειράς δεν επηρεάζονται από πτώσεις και τους κραδασμούς
(shockproof) και αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες, από -25° μέχρι +85° βαθμούς κελσίου.
Τώρα η Sandisk ανανεώνει τις κάρτες SDHC της επιτυχημένης σειράς, δίνοντάς τους 50%
μεγαλύτερη ταχύτητα. Χάρη στην τεχνολογία ESP (Enhanced Super-Parallel Processing) και
το βελτιωμένο σχεδιασμό, η ταχύτητα των νέων SDHC Extreme III φτάνει πλέον τα 30MB/
sec. Σε συνδυασμό με την κατάλληλη DSLR, η αυξημένη ταχύτητα επιτρέπει μεγαλύτερη
διάρκεια σε συνεχόμενη φωτογράφιση. Η σειρά Extreme III 30MB/s edition διαθέτει μοντέλα
χωρητικότητας 4, 8, και 16 GB.
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ 210 9410888

Οι άνθρωποι συνήθως κάνουν το ένα πράγμα μετά το άλλο. Οι manager το ένα πράγμα πριν από το άλλο
Βασικη αρχη του μαναgment
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Kingston Technology
Η μνήμη στο επίκεντρο
Την δυναμική της πορεία και το μερίδιο
της στην αγορά παντός είδους μνήμης
τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στην
αγορά της χώρας μας επικοινώνησε η
Kingston Technology σε press conference
την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Για το 2007, οι
πωλήσεις της εταιρείας ξεπέρασαν τα 4,5
δισεκατομμύρια δολάρια διεθνώς. Αυτή τη
στιγμή υποστηρίζει περισσότερα από 2.000
προϊόντα μνήμης. Στην Ελλάδα εταιρεία
κατέχει υψηλή θέση στις πωλήσεις των USB
flash drives, flash cards κλπ. αλλά και στον
τομέα των μνημών DRAM που προορίζονται
για τους κατασκευαστές υπολογιστικών
συστημάτων ΟΕΜ (value RAM) και μάλιστα
διαθέτουν εγγύηση εφ’ όρου ζωής. Και το
καυτό νέο της ημέρας: το Data Traveler 150
στα 64 GB, το μεγαλύτερο σε χωρητικότητα
USB flash της αγοράς, που είναι άμεσα
διαθέσιμο και στη χώρα μας!
KINGSTON TECHNOLOGY

Ηοt News!
Μεγάλα νέα από τη Nikon.
Μείνετε συντονισμένοι. Πατήστε αυτό
το σύνδεσμο τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου
12:00μμ και μάθετε περισσότερα!

Pentax Km
Μικρές διαστάσεις με φιλοδοξίες
Kατέφθασε στην ελληνική αγορά το μικρότερο σε διαστάσεις αλλά φιλόδοξο μοντέλο DSLR
της Pentax που στοχεύει να αναθερμάνει το ενδιαφέρον των φαν της εταιρίας, τόσο αυτών
που είχαν αναλογική Pentax K όσο και αυτών που προέρχονται από τις digital compact.
Πρόκειται για μια supercompact DSLR με αισθητήρα 10,2 Megapixel, μικρή, ελαφριά και
εύκολη στη χρήση. Μάλιστα η εταιρεία προχώρησε και στην επανασχεδίαση των φακών
DA18-55mm f/3,5-5,6AL και DA 50-200mm f/4,0-5,6ED L ώστε να είναι μικρότεροι και
ελαφρύτεροι, ειδικά για το νέο μοντέλο.
Για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα στις SLR, η Pentax ενσωμάτωσε μια ανανεωμένη
έκδοση του Auto Picture Mode, η οποία επιλέγει αυτόματα τον τύπο ή το θέμα της σκηνής
και θέτει το κατάλληλο shooting mode για το φωτογράφο. Επιπλέον, ο αισθητήρας διαθέτει
το σύστημα σταθεροποίησης SR, το οποίο κατά τους μηχανικούς της Pentax βελτιώνει
την απόδοση κατά 4 ταχύτητες πιο αργές σε σχέσεις με την «ελάχιστη ασφαλή» ταχύτητα
κλείστρου. Για τη σκόνη, το μεγάλο εχθρό των SLR, η Pentax έχει ενσωματώσει ένα
«φιλικό» σύστημα Dust Removal. Η ειδιη οποία αποτελείται από fluorite, κάνει τη σκόνη να
γλιστράει από τον αισθητήρα και να κολλάει στο ειδικό αυτοκόλλητο συλλογής. Επιπλέον
το σύστημα Dust Alert ενημερώνει για τυχών σωματίδια που παρέμειναν επί του CCD.
Βελτιωμένη είναι και η μηχανή επεξεργασίας PRIME (Pentax Real Image Engine), η οποία
επιτρέπει στην Km να είναι αρκετά γρήγορη, φωτογραφίζοντας με μέγιστο ρυθμό 3.5 λήψεων
ανά δευτερόλεπτο. Το σύστημα Autofocus Saffox VIII χρησιμοποιεί πέντε αισθητήρες για την
εστίαση και έναν βελτιωμένο αλγόριθμο autofocus,. Η αυτόματη ρύθμιση της ευαισθησίας
επιλέγει ανάμεσα στα ISO 100-3200. Τέλος, χάρη στη μειωμένη κατανάλωση, η μηχανή
μπορεί να αποδώσει περίπου 1650 λήψεις με τέσσερις μπαταρίες λιθίου ΑΑ.
σαλκοφωτ 210 3217506

SONY European Professional Solutions Roadshow 2008
Εκδήλωση για το HD video στις 3/12 στο Ledra Marriot
Όσοι ενδιαφέρονται για να δουν στην πράξη τις δυνατότητες των επαγγελματικών προϊόντων της Sony όσον αφορά την εικόνα ανάλυσης
High Definition, δεν πρέπει να χάσουν την εκδήλωση της εταιρείας, η οποία θα γίνει την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο γνωστό ξενοδοχείο
Ledra Marriot επί της Λεωφόρου Συγγρού. Από τις 9:30 μέχρι τις 18:30 θα έχετε την ευκαιρία να δείτε την πλήρη γκάμα των HD Display
προϊόντων της εταιρείας καθώς και interactive λύσεις με projectors και μόνιτορ. Παράλληλα, στα πλαίσια της εκδήλωσης, η Sony θα
επιδείξει τα νέα της προϊόντα στο χώρο της ψηφιακής φωτογραφίας καθώς και τους νέους της projectors.
Για να εγγραφείτε στην εκδήλωση μπορείτε να επισκεφτείτε τη διεύθυνση
http://www.sony.gr/biz/view/ShowContent.action?contentId=1225983689883
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DS40 & DS80
EKTΥΠΩΤΕΣ DYE SUBLIMATION

Ανακαλύψτε μια νέα διάσταση στην
ποιότητα, την ταχύτητα και την ευελιξία.
Με χαμηλό κόστος εκτύπωσης
Με το εντελώς εξελιγμένο σύστημα λειτουργίας και την καινούργια κεφαλή
εκτύπωσης, ο DS40, θα αλλάξει εντυπωσιακά τις εκτυπωτικές σας συνήθειες. Ο DS40
παράγει υψηλής ποιότητας εικόνες με φωτεινά χρώματα και απαλές διαβαθμίσεις σε
5 μεγέθη, από 9x13 έως 15x23.
Για εξοικονόμηση χώρου και ευελιξία το μέγεθος του DS40 έχει ελαχιστοποιηθεί στο
μίσό των προηγούμενων διαθέσιμων μοντέλων.
Ο DS40 είναι εξοπλισμένος με ένα αποκλειστικό σύστημα προστασίας από την σκόνη
κατά την διάρκεια της εκτύπωσης εξασφαλίζοντας απόλυτη ποιότητα.
Οι εξωτερικές διαστάσεις του DS40 και του DS80 είναι ίδιες και ο εμπρόσθιος
μηχανισμός ανοίγματος επιτρέπει πολλαπλή συσσώρευση.
Με την σύνδεση 4 εκτυπωτών DS40 μπορείτε να τυπώνετε μια φωτογραφία 10x15εκ.
κάθε 2.5’’
Με τον συνδυασμό DS40 και DS80 μπορείτε να επιλέξετε εκτυπώσεις ανάμεσα σε 10
διαφορετικά μεγέθη.

DYNAX FILM HELLAS

Εξελιγμένα Συστήματα
Εικόνας, Τηλεπικοινωνιών και
Πληροφορικής
16o Xλμ. Λεωφόρου Σπάτων,
Παλλήνη Αττικής,
Τηλ.: 210 666 46 71
6SMXXXEZOBYHStIUUQ

XXXUPTIJCBDPMPSHS

Ευελιξία:

Συμπαγής, ελαφρύς και εύκολος στη μεταφορά

Υψηλή Ταχύτητα:

DS40 Λιγότερο από 10 δευτ. για την πρώτη εκτύπωση,
λιγότερο από 8 δευτ. για εκτύπωση 10x15 εκατ.
DS80 Λιγότερο από 10 δευτ. για την πρώτη εκτύπωση,
λιγότερο από 30 δευτ. για εκτύπωση 20x30 εκατ.

Πολλαπλά format:

DS40: 5 μεγέθη εκτύπωσης από 9x13 μέχρι 15x23 εκ.
DS80: 6 μεγέθη εκτύπωσης από 10x20 μέχρι 20x30 εκ.

Ευελιξία διαμόρφωσης: Δυνατότητα πολλαπλής σύνδεσης ανάμεσα σε DS40 και/η DS80
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας

Νίκος Πηλός

Ελλάδα, Αθήνα 2004. Ένας αστυνομικός των κατστημάτων της Ομόνοιας, ακινητιποιεί με τη βοήθεια
του όπλου του, δύο υπόπτους για ληστεία στην περιοχή του Μεταξουργείου.

Εκπροσωπεί το σύγχρονο φωτορεπορτάζ, έχει τη δική του οπτική γωνία

ξεχωρίζει με ορισμένο τρόπο. Στο

• Ποιά είναι η προσωπική σας σχέση με τη φωτογραφία και τι ακριβώς κατηγορίες
ρεπορτάζ καλύπτετε;
Σπούδασα γραφικές τέχνες και αφού δούλεψα για λίγο διάστημα στο χώρο επέλεξα στη
συνέχεια να ασχοληθώ με την εικόνα. Ασχολούμαι με τη φωτογραφία από το 1986 και έχω
δουλέψει σε αρκετές ελληνικές εφημερίδες και περιοδικά καθώς και με διεθνή πρακτορεία
όπως το Taiga Press στη Γαλλία, το E-lance media στη Γερμανία και τώρα συνεργάζομαι με
το Zuma Press με έδρα στην Καλιφόρνια. Καλύπτω κυρίως ρεπορτάζ σε εμπόλεμες ζώνες,

newsletter μας που αφιερώνεται

κάνω επίσης κοινωνικά θέματα και πορτραίτα.

Ξεκινώντας από αυτό το τεύχος του
Business Weekly, κάθε εβδομάδα
από αυτή τη στήλη θα γνωρίζουμε
ένα ενδιαφέροντα δημιουργό του
imaging, του οποίου η δουλειά

στον κόσμο της επαγγελματικής
εικόνας και υπάρχει χάριν της
εικόνας, η επικοινωνία μέσω
διαφορετικών ειδών, τεχνοτροπιών
και αντικειμένων professional
φωτογραφίας είναι ο κοινός τόπος
δημιουργών και δεκτών: ένα forum
γεμάτο ζωντάνια και ιδέες.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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• Τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα συμπίπτουν, με το είδος ρεπορτάζ που κάνετε;
Δουλεύω με τη φωτογραφία όπως σας είπα κατ’ επιλογήν και την αγαπάω πολύ. Είναι η
μισή μου ζωή και μαζεύω εμπειρίες μέσα από αυτό, με βοηθάει να διατηρώ τις ισορροπίες
μου. Επιλέγω τα κομμάτια που κάνω και επειδή αποτελούν κεντρικά θέματα, είναι σαν να
κάνεις ένα μικρό ντοκιμαντέρ, δηλαδή η διεργασία είναι η ίδια, επιλέγεις το αντικείμενο,
κάνεις τη έρευνα, κάνεις επαφές και το τραβάς. Σε ένα ποσοστό 80% δεν πρόκειται για
αναθέσεις αλλά προσωπικές επιλογές.
• Κάποτε φωτορεπορτάζ σήμαινε εφημερίδα και περιοδικό; Τί περιεχόμενο έχει
σήμερα, στην εποχή του internet και των ψηφιακών μέσων;
Είναι σίγουρο πως αυτό που αποκαλούμε φωτοειδησεογραφία το επόμενα χρόνια θα
αλλάξει ριζικά. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πολλούς φωτοδημοσιογράφους να τραβάνε
βίντεο για να καλύψουν τις ανάγκες των websites. Όταν η δουλειά σου προορίζεται για
προβολή στα μέσα και δεν πρόκειται για προσωπικό portfolio, πρέπει να προσαρμόζεσαι.
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Ο φωτογράφος της εβδομάδας
Τα επόμενα χρόνια με την μείωση των
πωλήσεων των εφημερίδων το φωτορεπορτάζ
θα στραφεί προς το τομέα του βίντεο και θα
ξεφύγουμε από τη φωτογραφία. Και αυτό
φαίνεται και από επαγγελματικές DSLR όπως η
5D ΜkII που υποστηρίζει HD video.
• Μπορεί ένας φωτορεπόρτερ να επιβιώσει
καλύπτοντας μόνον την Ελλάδα ή πρέπει να
γίνει «διεθνής»;
Από το 1986 έως το 2000 με συντηρούσε
αποκλειστικά η ελληνική αγορά. Η ξένη αγορά
είναι μια παραπάνω δυνατότητα. Η ελληνική
αγορά όπως είναι τώρα, μπορεί να συντηρήσει
μονάχα μικρό αριθμό φωτογράφων εφόσον τα
έντυπα που δημοσιεύουν φωτορεπορτάζ είναι
λίγα και οι αμοιβές έχουν μειωθεί.

Η κηδεία του Αρχιεπίσκοπου Χριστόδουλου

Γερμανία, Αμβούργο 2002. Ο τούρκος Μεχμέτ και ο έλληνας Άγγελος, 15 ετών.
“Όταν ζήτησα από τον Μεχμέτ να μου δείξει το μαχαίρι, έβγαλε το όπλο του, αναφωνό-

• Μπορεί να παραμείνει κανείς ανεξάρτητος,
απέναντι στα πακέτα των πρακτορείων;
Στην Ελλάδα αυτό που έκαναν στην ουσία τα
πρακτορεία, ήταν να συρρικνώσουν το χώρο.
Έχουν περιορίσει στο 5% τους ανθρώπους που
έκαναν καθημερινό φωτορεπορτάζ. Σήμερα
σαν ανεξάρτητος φωτογράφος δεν μπορείς να
συναγωνιστείς τα πακέτα των πρακτορείων.
Στη δεκαετία του ’90 υπήρχαν στο χώρο αυτό
περίπου 150 άτομα που έκαναν καθημερινό
φωτορεπορτάζ, ενώ σήμερα δεν ξεπερνούν
τους 5!! Υπάρχει ένας χώρος από ανεξάρτητους
φωτογράφους, όπως εγώ, που συντηρείται
δουλεύοντας με περιοδικά. Δεν ξέρω πόσο θα
συνεχίσουμε, είναι ζήτημα αντοχής της αγοράς.

BιογραφικΟ ΣημεΙωμα
Ο Νίκος Πηλός εργάζεται ως φωτορεπόρτερ
από το 1987. Έχει συνεργαστεί με τις
εφημερίδες Ελεύθερος Τύπος, Βραδινή,
Μεσημβρινή, Το Βήμα, Ελευθεροτυπία,
Καθημερινή και με αρκετά περιοδικά.
Καλύπτει νέα αλλά και Φωτο-ιστορίες σε
χώρες όπως η Γιουγκοσλαβία, η Αλβανία, το
Ισραήλ, η Παλαιστίνη κ.α. Φωτογραφίες του
έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες όπως Observer, Independent, New York Times, Ηerald
Τribune, Washington Post κ.α

ντας: Είμαι ο βασιλιάς του σχολείου.”
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Αξιόπιστες και Αναβαθμισμένες
Εκθεσιακές Εφαρμογές

• Τυποποιημένα εκθεσιακά περίπτερα
• Περίπτερα αναβαθμισμένου εξοπλισμού
• Περίπτερα ειδικού σχεδιασμού
• Ειδικές κατασκευές υποστήριξης οργανωτών

ΑθHνα:
Ιβίσκου & Αδριανού, 136 73 Αχαρνές
τηλ (+30) 210 2476635, τηλ/fax (+30) 210 2406962
e-mail: info@octapus.com.gr
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, 570 22 Σίνδος
τηλ (+30) 2310 796521
τηλ/ fax (+30) 2310 796522
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...ΤελικΗ Αποψη
Geotagging
Ποιοι από μας το χρειάζονται;
Καθώς έγραφα την είδηση για τη συνεργασία
Geotate-Sige Semiconductors, που υπόσχεται τη
δυνατότητα geotagging ακόμα και σε ψηφιακές
οικονομικού κόστους, δεν μπόρεσα παρά να
αναρωτηθώ - ποιοί θα πετάξουν από τη χαρά τους
στην ανάγνωση αυτής της είδησης;
Οι ερασιτέχνες, που ενδιαφέρονται κυρίως για την
ευκολία της χρήσης και τους αυτοματισμούς;
Οι επαγγελματίες, που η ποιότητα της εικόνας είναι το
μεγαλύτερό τους μέλημα;
Οι καλλιτέχνες, που θέλουν να δουν στο χαρτί
(και στην οθόνη) αυτό που είδαν με τα μάτια της
φαντασίας τους;
Στην πραγματικότητα, η δυνατότητα geotagging
μπορεί να έχει απήχηση και στις τρεις κατηγορίες.
Μια από τις κύριες διαφορές της ψηφιακής με την
αναλογική φωτογραφία είναι πως έχουν αφαιρεθεί τα
όρια στις λήψεις. 1000 λήψεις με αναλογική σήμαιναν
μια ολόκληρη κούτα φωτογραφίες. 1000 λήψεις
με μια ψηφιακή δεν είναι παρά ένας φάκελος στον
υπολογιστή, που μπορεί να έχει δίπλα του άλλους
100 φακέλους εξ ίσου γεμάτους. Ένα εκτεταμένο
ψηφιακό αρχείο φωτογραφιών είναι πολύ εύκολο
να καταλήξει στο χάος, ιδιαίτερα αν βρίσκονται
σε φακέλους “new folder”, “new folder (2)” και
“copy of new folder” με ονόματα από DSCN0001.
JPG μέχρι DSCN0458.JPG. Ας μην κρυβόμαστε, οι
περισσότεροι από εμάς, αργά ή γρήγορα, μία ή
περισσότερες φορές, καταλήγουμε στην ευκολία
του απλά να αδειάσουμε την κάρτα της μηχανής στο
σκληρό μας δίσκο, χωρίς αναλυτικά ονόματα και
περιγραφές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το geotagging
μπορεί να αποδειχτεί σωτήριο στην ομαδοποίηση των
φωτογραφιών. Εφαρμογές όπως το Photoshop Lightroom της Adobe μπορούν να εντοπίσουν στο χάρτη
το μέρος που τραβήχτηκε η κάθε λήψη. Η τοποθεσία
σε συνδυασμό με την ημερομηνία και την ώρα,
μας δίνουν μια σαφώς ακριβέστερη εικόνα για την
ταυτότητα της φωτογραφίας. Αντίστροφα, αν θέλουμε
φωτογραφίες από μία συγκεκριμένη τοποθεσία (ένα
μνημείο, για παράδειγμα) ιστοσελίδες όπως το Picasa
του Google ή το Flickr του Yahoo ήδη υποστηρίζουν
αρχεία εικόνας με πληροφορίες geotagging.
Το συμπέρασμα είναι πως, αν αύριο όλες οι μηχανές
αποκτούσαν geotagging, πιθανότατα ένα ελάχιστο
ποσοστό χρηστών θα ένιωθε τη φωτογραφική του
ζωή να αλλάζει. Αν δώσουμε όμως στο geotagging
λίγο χρόνο μετά την ευρεία του διάδοση - και οι
σημαντικοί παράγοντες της αγοράς ήδη προβλέπουν
πως θα γίνει standard σε λίγα χρόνια - πολλοί από
εμάς ενδεχομένως να αναρωτηθούμε πώς ζούσαμε
πριν χωρίς αυτό…
				
Α. ΚυρΙτσης
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Geotate SiGe Semiconductor
Χαμηλού κόστους geotagging για οικονομικές
φωτογραφικές μηχανές
Τη συνεργασία τους ανακοίνωσαν στη Photokina οι εταιρείες Geotate
και SiGe Semiconductor, με στόχο τη δημιουργία μιας λύσης GPS που
να υλοποιήσει τη λειτουργία geotagging στα οικονομικά μοντέλα
ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών της αγοράς. Με τη λειτουργία
geotagging ο χρήστης της κάμερας μπορεί να προσθέσει αυτόματα
στις φωτογραφίες του τα γεωγραφικά τους χαρακτηριστικά, μέσω του
δικτύου GPS. Μέχρι στιγμής, το χαρακτηριστικό αυτό εμφανίζεται μόνο
στις ακριβότερες φωτογραφικές μηχανές, με το κόστος να κρίνεται
απαγορευτικό για τα πιο προσιτά μοντέλα.
Η συνεργασία των δύο εταιρειών συνδυάζει τα προγράμματα
geotagging Yuma και Kate της Geotate με το βραβευμένο chip SE4120
της SiGe. Οι τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί με στόχο τη γρήγορη
πρόσβαση και επεξεργασία του σήματος GPS, διατηρώντας τον
εξοπλισμό σε μικρό μέγεθος και με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση
- παράγοντες σημαντικοί για την ενσωμάτωση σε φορητές συσκευές.
Σε συνδυασμό με το χαμηλό κόστος παραγωγής, οι δύο εταιρείες
στοχεύουν στο να κάνουν προσιτή τη δυνατότητα geotagging ακόμα
και στις compact ψηφιακές της χαμηλής κατηγορίας τιμής. Το σετ του
chip και του software θα κοστίζει περίπου $5 στους κατασκευαστές
μηχανών, για παραγγελίες χονδρικής. Μετά από την ανακοίνωση της
Nikon Coolpix P6000, καθώς και την προηγούμενη του ξεχωριστού
εξαρτήματος Sony GPS-CS1KASP, επίσης με δυνατότητες GPS,
διαμορφώνεται μια τάση ενσωμάτωσης τέτοιων υπηρεσιών σε συσκευές
imaging, xρήσιμων στους ρεπόρτερ, σε όσους κάνουν μεγάλα ταξίδια
και έχουν αρκετό αριθμό φωτογραφιών για ταξινόμηση με βάση τη
γεωγραφική θέση κλπ.

Sony
Ο πρώτος σε CMOS αισθητήρας σε κινητό
Η αγώνας δρόμου το φωτοκινητού να αγγίξει την ποιότητα των
φωτογραφικών μηχανών καλά κρατεί, και η Sony πρωτοπορεί και λανσάρει
ένα νέο τύπο 1/2,5” CMOS αισθητήρα Exmor για τα κινητά τηλέφωνα.
Ο αισθητήρας έχει το μικρότερο σε μέγεθος οπτικό κύτταρο, μόλις1.4µm, και
12.25 megapixel ανάλυση.
Επιπλέον, η Sony θα κυκλοφορήσει 2 ακόμη αισθητήρες CMOS με ανάλυση
8.11 και 5.15 megapixels αντίστοιχα.
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T.I.P.A. ÐÁÍÅÕÑÙÐÁÚÊÇ ÅÑÅÕÍÁ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ
ÓÅ 27 ÅÕÑÙÐÁÚÊÁ ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÊÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÁ

Πανευρωπαϊκή έρευνα αναγνωστών
Για τρίτη φορά σε πανευρωπαϊκή κλίμακα,
διεξάγεται η έρευνα της ΤΙΡΑ για την διαπίστωση των
τάσεων και απόψεων των επαγγελματιών της εικόνας
σχετικά με τα φωτογραφικά έντυπα αλλά και τη ενασχόληση
με το Imaging. Η έρευνα πραγματοποιείται ταυτόχρονα
ανάμεσα στο αναγνωστικό κοινό όλων των περιοδικών
μελών της TIPA με δύο ξεχωριστά ερωτηματολόγια ένα για τα
γενικά και ένα για τα επαγγελματικά φωτογραφικά περιοδικά.
Την υποδομή και επεξεργασία της έρευνας έχει αναλάβει
κεντρικά η åôáéñßá Wissenschaftliches Institut fur Presseforschung und Medienberatung ìå Ýäñá ôçí Êïëùíßá. Απαντήστε
και βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι, συμμετέχοντας
ταυτόχρονα στην πανευρωπαϊκή κλήρωση για τα δώρα,
προσφορά της ΤΙΡΑ.

ÁðáíôÞóôå
		 & êåñäßóôå!

στην υποψηφιoτητα για τα ΠΑΡΑΚΑΤΩ δωρα
συμμετΕχουν αυτοδικαια οσοι απαντησουν στο
ερωτηματολογιο και συμπληρωσουν τα στοιχεια
τους. η αναδειξη των νικητων θα γινει μετα απΟ
κεντρικη πανευρωπαϊκη κληρωση.

Nikon D300
Αξίας € 1399

Canon EOS 450D
Αξίας € 739
Nikon D3
Αξίας € 4999
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Sony Alpha 200
Αξίας € 450
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Ìåãáëç ðáíåõñùðáúêç åñåõíá ÔÉÑÁ
Είκοσι επτά (27) öùôïãñáöéêÜ ðåñéïäéêÜ, ìÝëç ôçò TIPA (Technical Image Press
Association) áðü üëç ôçí Åõñþðç, äéåîÜãïõí ôáõôü÷ñïíá Ýñåõíá ðïõ öéëïäïîåß íá áíáäåßîåé
ôçí ôáõôüôçôá ôïõ áíáãíùóôéêïý êïéíïý êáé ôáõôü÷ñïíá íá êáôáãñÜøåé ôéò áðüøåéò ôïõ. Ðåßôå
ìáò ðåñéóóüôåñá ãéá ôç öùôïãñáößá êáé âïçèÞóôå ìáò íá ãßíïõìå êáëýôåñïé.

*¼óïé õðïâÜëïõí óõìðëçñùìÝíï åñùôçìáôïëüãéï ìáæß ìå ôá ðñïóùðéêÜ ôïõò óôïé÷åßá,
äéêáéïýíôáé íá óõììåôÜó÷ïõí óôçí êëÞñùóç ãéá ôá äþñá ôçò προηγούμενης óåëßäáò.
ÇëåêôñïíéêÞ öüñìá ôïõ åñùôçìáôïëïãßïõ èá âñåßôå êáé óôï www.photo.gr

Å Ñ Ù Ô Ç Ì Á Ô Ï Ë Ï Ã É Ï
1)Öùôïãñáößæù
 Ùò åðáããåëìáôßáò öùôïãñÜöïò
 Ùò åðáããåëìáôßáò ÷ñÞóôçò (ãñáößóôáò, 		
διαφημιστής)
 HìéåðáããåëìáôéêÜ
2) ÅñãÜæïìáé óôïí áêüëïõèï ôïìÝá/ôïìåßò
(*åðéôñÝðïíôáé êáé ðåñéóóüôåñåò áðáíôÞóåéò)
 Φωτορεπορτάζ
 Πορτρέτο
 Φωτογραφία μόδας/lifestyle
 Φωτογραφία τροφίμων
 Φωτογραφία αυτοκινήτου
 Βιομηχανική φωτογραφία
 Επιστημονική φωτογραφία
 Καλλιτεχνική φωτογραφία
 Καταγραφική φωτογραφία (π.χ. ασφαλιστές,
πραγματογνώμονες)
 Άλλο
3) Οι φωτογραφίες μου παράγονται σε:
				
		
		
ÐÜíôá óõ÷íÜ óðÜíéá ðïôÝ
Digital Medium
Format




Full frame DSLR




Mικρότερα μεγέθη




DSLR
Aρχεία RAW




Aρχεία JPEG





Ïäçãßåò ãéá ôçí áðïóôïëÞ ôïõ åñùôçìáôïëïãßïõ:
Óáò åõ÷áñéóôïýìå ãéá ôç óõììåôï÷Þ óáò!
Ðáñáêáëïýìå íá áðïóôåßëåôå ôï åñùôçìáôïëüãéï
ìÝ÷ñé 20 Äåêåìâñßïõ 2008:
á. Ôá÷õäñïìéêÜ* óôá ãñáöåßá ìáò
Ðåñéïäéêü PHOTOBUSINESS (“ÅÑÅÕÍÁ ÔÉÑÁ”)
ÔñïõðÜêç 1, 104 45 ÁèÞíá
â. Ìå fax* óôï 210 8541 485
*Ìðïñåßôå íá óôåßëåôå μόνο εκτύπωση áðü ôï PDF.
ΠροσοχΗ δεν γίνονται δεκτές απαντήσεις μέσω
διαδικτύου παρά μόνον χειρόγραφες σε χαρτί.
Ευχαριστούμε.
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4) Εκτυπώνω η αναθέτω την εκτύπωση των
εξής αριθμό φωτογραφιών
Για δικούς μου σκοπούς περίπου______εκτυπώσεις
Για πελάτες και εκθέσεις περίπου______εκτυπώσεις
Περίπου________τοις εκατό των εκτυπώσεων είναι
μεγαλύτερες από το Α4
Για περίπου________τοις εκατό των εκτυπώσεων
χρησιμοποιώ υπηρεσίες εργαστηρίου
5) Τρόποι εκτύπωσης των φωτογραφιών μου
		
ÍÁÉ
Ï×É
Τις εκτυπώνω μόνος/η μου




Έχω εκτυπωτή Α3 ή μεγαλύτερο
Όταν εκτυπώνω χρησιμοποιώ
κυρίως μελάνια με χρωστικές dye


Όταν εκτυπώνω χρησιμοποιώ
κυρίως μελάνια με χρωστικές
pigmented


Συχνά εκτυπώνω σε χαρτί baryta



Συχνά εκτυπώνω σε άλλο χαρτί fine art 
Έχω στη διάθεση μου ένα Raster
Image Processor (RIP)


6) Πληροφορούμαι για φωτογραφικά
προϊόντα (*επιτρέπονται περισσότερες
απαντήσεις)
1. Αðü öùôïãñáöéêÜ ðåñéïäéêÜ
2. Αðü ðåñéïäéêÜ ãéá õðïëïãéóôÝò
3. Αðü ðïëõèåìáôéêÜ ðåñéïäéêÜ
(digital/photo/audio/video)
4. Αðü åéäéêü êáôÜóôçìá
5. Αðü åêèÝóåéò
6. Αðü åíçìåñùôéêÜ öõëëÜäéá ôùí åôáéñéþí
7. Αðü ôï Internet
H ðçãÞ ðëçñïöüñçóçò ðïõ åìðéóôåýïìáé
ðåñéóóüôåñï åßíáé______ (γράψτε τον áñιθμό)









7) Ôï Photobusiness êõêëïöïñåß 4 öïñÝò
ôï ÷ñüíï
ÄéáâÜæù .................. ôåý÷ç ôï ÷ñüíï
ÁõôÞ åßíáé ç ðñþôç öïñÜ ðïõ äéáâÜæù ôï ðåñéïäéêü
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8) Προμηθεύομαι το Photobusiness ως εξής:
Είμαι συνδρομητής
		
Αγοράζω το περιοδικό από κατάστημα λιανικής 
Μου αποστέλλεται δωρεάν
 		
Το διαβάζω εφόσον κάποιος άλλος έχει
τελειώσει την ανάγνωσή του
		
Το διαβάζω σε φωτογραφικές λέσχες, στο
πανεπιστήμιο, στη βιβλιοθήκη κ.ά.
		
9) Διαβάζω ή ξεφυλλίζω περίπου ________
φορές κάθε τεύχος του Photobusiness

15) Προσθέτοντας τα πάντα στην επένδυσή
μου σε επαγγελματικό φωτογραφικό
εξοπλισμό, την κατανάλωση σε αναλώσιμα
και τις υπηρεσίες εργαστηρίου - ξόδεψα την
περασμένη χρονιά περίπου __________ευρώ.
16) Διαβάζω τις διαφημίσεις και τα
φυλλάδια στο Photobusiness
Πάντα  συχνά  σπάνια  ποτέ 

Ø
åõ

Áë
ç

 
 

öï

ñÝ

18) Eπισκέπτομαι το www.photo.gr

   
   
   
   

14) Μέσα στους επόμενους 24 μήνες
σκοπεύω να αγοράσω
Ψηφιακή μηχανή SLR
Μηχ. μεσαίου φορμά
Ψηφιακό σύστημα
μεγάλου φορμά
Ψηφ. Πλάτη
Scanner
Εκτυπωτή Α4
ή μικρότερο
Εκτυπωτή Α3 ή Α3+
Εκτυπωτή Α2
ή μεγαλύτερο

ìé
á

ëë

    

ò

19) Θεωρώ το περιεχόμενο του www.photo.gr*
äÝ






åõ






    
    

Ýò

åõ
Ø






    

Εναλλακτούς φακούς 
Σύστημα διαχείρισης
χρώματος

 Colour Graphic
 Μόνιτορ

		
Λογισμικό επεξεργασίας
εικόνας/ γραφικών

 Προβολικό

Μνήμες
		

Φωτιστικά στούντιο

 Τρίποδο




Επιτυχημένο
Περιέχει πρόσθετο υλικό
Μπορώ να το ψάχνω εύκολα
Ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μου






Ø

Áë






    
    

çè

äÝ

Ýò
çè
Áë

13) Αξιολογώ το Photobusiness
ως εξής*:
			
Είναι ένα σημαντικό
περιοδικό φωτογραφίας
Είναι ένα περιοδικό που σε εμπνέει
Έχει μεγάλη πρακτική αξία
Είναι πολύ αξιόπιστο και ικανό
Δίνει πολύτιμες συμβουλές για την
αγορά φωτογραφικού εξοπλισμού
Δίνει χρήσιμες συμβουλές για την
επιλογή των σωστών αξεσουάρ
Συμβάλλει στη διαφάνεια της αγοράς
Εάν το Photobusiness σταματήσει
να κυκλοφορεί, θα μου λείψει

ò

12) Πέρα από εμένα______ άτομα διαβάζουν
το συγκεκριμένο αντίτυπο του Photobusiness

- Για να ενημερώνομαι
για τα φωτογραφικά νέα
- Για να διαβάζω τις μικρές αγγελίες
- Για να διαβάζω τεστ και να βλέπω
τις φωτογραφίες των προϊόντων
- Για να μαθαίνω για εκδηλώσεις,
εκθέσεις, διαγωνισμούς
- Για να χρησιμοποιώ το forum
- Για άλλες υπηρεσίες (λεξικό,
διευθύνσεις αντιπροσωπειών κλπ.)

ðï

11) Διαβάζω το τεύχος του Photobusiness μέσα
σε χρονικό διάστημα της τάξης των ____λεπτών

 
 

öï
ò
ôï
êÜ ñÜ
ìÞ
ôï
èå
äý ìÞ íá
í
ï
ðé
ôñ á
ï
å
ó
ðï ðÜ éò ì
Þí
ôÝ íéá
åò

Έχουν ενημερωτική αξία για μένα
Με προέτρεψαν να κάνω μια αγορά

Ýò

10) Σε κάθε τεύχος του Photobusiness
συνήθως διαβάζω
Όλες/σχεδόν όλες τις σελίδες
		
Περίπου τα 3/4
			
Περίπου το μισό
		
Περίπου το 1/4
			
Μερικές σελίδες μόνο
			

äÝ

èÝ
ò

ò

17) Οι διαφημίσεις στον Photobusiness είναι*
















20) Προσωπικές πληροφορίες
Είμαι άντρας  γυναίκα 
Είμαι _________χρόνων
Aí èÝëåôå íá óõììåôÜó÷åôå óôçí êëÞñùóç ìå
âñáâåßá öùôïãñáöéêÝò ìç÷áíÝò êáé Üëëá äþñá
ðáñáêáëïýìå óõìðëçñþóôå ôá ðáñáêÜôù
óôïé÷åßá:
Ïíïìáôåðþíõìï:...................................................
Äéåýèõíóç:............................................................
Ðüëç:.............................................. Ô.Ê.:..............
ÔçëÝöùíï:............................................................

* “Αληθές à ψευδες”: Διαβάθμιση από αριστερά προς δεξιά
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5-9 MAΡΤΙΟΥ 2009 - ΠΡΩΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ/ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Βγάλτε έγκαιρα την κάρτα ΔΩΡΕΑΝ εισόδου στη PHOTOVISION!
Συμπληρώστε και στείλτε μας άμεσα το παρακάτω δελτίο για να εξασφαλίσετε δωρεάν και χωρίς
αναμονές, ελεύθερη είσοδο στην έκθεση PHOTOVISION για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.
Παρακαλούμε αναγράψτε πολύ καθαρά ιδιαίτερα το e-mail σας, γιατί θα χρησιμοποιηθεί για την
επιβεβαίωση της εγγραφής σας. Η κάρτα δωρεάν εισόδου είναι προσωπική και ισχύει για ένα άτομο.
Αν περισσότερα από ένα άτομα της επιχείρησής σας επιθυμούν να παραλάβουν δωρεάν κάρτα εισόδου,
πρέπει να συμπληρώσουν ξεχωριστά απαντητικά δελτία. Σας ευχαριστούμε!



ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Με την παρούσα ζητώ να μου εκδώσετε κάρτα ελευθέρας εισόδου στην έκθεση PHOTOVISION
2009 για όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της.
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ......................................................................................................................
ΕπωνυμΙα επιχεΙρησης:..............................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: .....................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Δραστηριοτητα / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Σημειώστε με û

 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΤΟΥΝΤΙΟ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ  ΦΩΤΟΡΕΠΟΡΤΕΡ  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ /
ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
 ΑΛΜΠΟΥΜ / ΚΟΡΝΙΖΑ  ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΙΜΑGING
 ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ  ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ  ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
 POST PRODUCTION  PRE-Press ΑΛΛΟ:.........................................................................
ΤΗΛΕΦΩΝΑ: Σταθερό................................................. Κινητό . ......................................................
e-mail: ..............................................................................................................................................
Ημερομηνία						
						
….………....................

Υπογραφή
............................................		

Στείλτε μας το δελτίο με ένα από τους εξής τρόπους:
1) Οn line στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.photovision.gr/onlineRegistration.php
2) Με e-mail στο photovision@photo.gr
3) Με fax στο 210 8541485
4) Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα
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