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ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

ΣΕΚΑΦ

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ

5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Be part of the tech revolution!

www.photovision.gr
www.imageandtech.gr

ΣΕΚΑΦΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

advs.indd   1 7/1/2019   5:48:06 μμ

http://photovision.gr/
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Αγαπητοί συνεργάτες,
 

Η ψηφιακή εποχή έχει κατακτήσει την καθημερινότητά μας 

τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. 

Οφείλουμε να ακολουθούμε τις τάσεις της εποχής και κυρίως 

όταν αυτές μας εξελίσσουν και τείνουν να διευκολύνουν 

τη ζωή μας. Ο ρυθμός που οι νέες τεχνολογίες και η εικόνα 

αναπτύσσονται είναι σίγουρα καταιγιστικός. 

Στο νέο λοιπόν τοπίο που διαμορφώνεται καθημερινά, 

διοργανώνουμε μία μοναδική έκθεση, όπου οι σύγχρονες 

τεχνολογίες και η εικόνα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, 

δίνοντας την ευκαιρία στους εκθέτες να παρουσιάσουν τις 

υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.

Από αυτή τη χρονιά ενώσαμε τις δυνάμεις μας με το περιοδικό 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ και δεσμευόμαστε ότι κύριο μέλημά μας είναι 

η διεξαγωγή μίας πλήρως επιτυχημένης έκθεσης, η οποία 

θα προσφέρει στους εκθέτες το μέγιστο δυνατό όφελος 

τόσο σε επίπεδο προβολής όσο και αύξησης των πωλήσεών 

τους. Στόχος μας είναι η IMAGE + TECH & PHOTOVISION να 

καθιερωθεί ως μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις στην 

Ευρώπη.
 

Σε αυτό το σημείο, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά 

το Δ.Σ και τα μέλη του ΣΕΚΑΦ για την άψογη συνεργασία, 

όλους τους εκθέτες για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στους 

διοργανωτές και συμμετέχουν στην έκθεση IMAGE + TECH & 

PHOTOVISION 2019, καθώς επίσης και όλους τους επισκέπτες 

που θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους.   

 

Με εκτίμηση,

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ

ΘΥΜΙΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγαπητοί συνεργάτες, 

Κάτι που πριν δύο χρόνια έμοιαζε αδιανόητο φέτος είναι γεγονός. 

Ο διχασμός και ο παράλογος ανταγωνισμός που βίωσε ο κλάδος 

μας το 2017 έδωσε τη θέση του στη συνεργασία, στην ένωση των 

δυνάμεων, στη κοινή προσπάθεια προς όφελος όλων. Μακάρι κι 

ο πολιτικός κόσμος της χώρας μας να ένωνε κατά τον ίδιο τρόπο 

τις δυνάμεις του τουλάχιστον για την αντιμετώπιση της οικονομικής 

κρίσης. Η ταλαίπωρη χώρα μας θα βρίσκονταν σήμερα σε πολύ 

καλύτερη κατάσταση. 

Σύσσωμος ο επιχειρηματικός κόσμος του κλάδου imaging και 

οι αμέτρητοι καταναλωτές των οποίων ικανοποιεί τις ανάγκες σε 

προϊόντα και υπηρεσίες imaging και τεχνολογίας αιχμής, αγκάλιασε 

με θέρμη την κοινή πλέον διοργάνωση της γνωστής σας από 

το 1995 PHOTOVISION με την νεοεμφανιζόμενη και δυναμικά 

ανερχόμενη IMAGE+TECH. Όλα τα επίπεδα του εκθεσιακού 

κέντρου HELEXPO στο Μαρούσι έχουν γεμίσει ασφυκτικά από 

εκθέτες (δημοσιεύονται παρακάτω οι κατόψεις) ενώ οι αθρόες 

εγγραφές επαγγελματιών στα site της έκθεσης σε συνδιασμό 

με τις 50.000 προσκλήσεις που έχουν διανεμηθεί -χωρίς να 

υπολογιστεί η υπόλοιπη διαφημιστική καμπάνια- προμηνύουν ότι 

η προσέλευση επισκεπτών θα ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη.

Τόσον από μένα προσωπικά όσο και από τους πολύτιμους 

συνεργάτες μου στο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ θα ήθελα με τη σειρά μου 

να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους ανεξαιρέτως 

τους φίλους, τους συνεργάτες, τους φορείς και ασφαλώς στις 

επιχειρήσεις του κλάδου για την την αμέριστη υποστήριξή τους στο 

κοινό μας όραμα για μία μεγάλη έκθεση εικόνας & τεχνολογίας.

Ραντεβού στην έκθεση! 

ΤΑΚΗΣ ΤΖΙΜΑΣ 

Όλα έτοιμα για την Μεγάλη έκθεση! 
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490€
+ΦΠΑ

654€

SPECIAL OFFER

0,089€Κόστος φωτογραφίας 10χ15cm:

http://mitsubishiphoto.gr/
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Η έκθεση ξεκινάει από το επίπεδο C, συνεχίζεται στο επίπεδο Β & ολοκληρώνεται στο επίπεδο D. 

Στο επίπεδο Ε βρίσκονται οι αίθουσες σεμιναρίων & εκδηλώσεων 

����	� C 
C1 SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ

C2 ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

C3 WAVEMOTION 

C4 ATHENS ART STUDIO 

C4� ATHENS ART ΤΕΑΜ 

C5 BTS TELECOM  

C7 STEFINET 

C8 EVIN Intzoglou

C9 GREEK INSTAGRAMERS EVENTS

C1

C2

C3 C4 C5

ΥΠ
Ο
Δ
Ο
ΧΗ

C8

����
�����	�
�

Eίσοδος - Έξοδος ΣΤΑΘΜΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β

C8C7

C9

���

C
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ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΑΘΗΝΑ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΤΩΡΑ

https://www.canon.gr/events/
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B1 FUJIFILM HELLAS

B2 ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε.

B2 HDG Hellas

B3-4 ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.

B5 INTERTECH | PANASONIC

B6 ALBAPV - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.

B6� CALPRO I.K.E. | ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.

B6� GREEK ROTORS | Dji Store

B7 ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε.

B8� FISHE EYE

B8� SIGMA GREECE

B8� DK RENTAL HOUSE

B9 GALAXY HELLAS 

B10 DIVITEC A.E.

B11 EPSON ITALIA SPA

B12 MANIOS CINE TOOLS Ε.Π.Ε.

B14� ZEGETRON | OLYMPUS

B14� RENT PHOTO VIDEO

B15 PHOTOZONE

B16 BLK ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ  
SHENZHEN JIAYZ PHOTO INDUSTRIAL 

B17 KODAK ALARIS

BK1 ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
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http://www.stamos.com.gr/
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D1� DIGITRADE 

D1� PHOTOMETRON

D�1 X-PHOTOGRAPHERS 
FUJIFILM 

D�2 METAPOLIS 

D�3 Υπέρυθρη Πόλη | Infrared 
City

D1� «Παπιγιόν» Ένωση 
Φωτογράφων & 
Βιντεογράφων Γάμου 
Ελλάδας  

D1� ΣΕΚΑΦ 

D2� ΠΟΦ-ΕΚΦΑ 

D2� NEXUS PUBLICATIONS 

D�4 Φωτογραφική Λέσχη 
Ηλιούπολης 

D2� FOTOVISION 

D2� TECHNIO Α.Ε.

D�5 Photo Proletarii 

D�6 ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & 
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

D3 ALBUMAKE 

D4 Ελληνική Φωτογραφική 
Εταιρεία

D5 EL GRECO 

D�8 Λέσχη Φωτογραφίας 
ν.κ.Κωνσταντινουπολιτών / 
artPhotoClub 

D�9 Πρότυπο Φωτογραφικό 
Εργαστήρι Σερρών

D�10-11 iFOCUS 

D14 DIGITAL LAB SERVICE 
Ε.Π.Ε.

D15� VK ALBUMS 

D15� VIPromotion 

D15� ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Xrite - 
Pantone

D16 ΑmyDV 

D17 FOTO ZOOM ALBUM 

D18 ALBOOM 

D19� VASILIKOS import-trade

D19� MONTAZ LAB - VIDEO 
ART

D19� ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Α. & Κ. 
Ο.Ε.

D20 IRIS COLOR 

D21-22-30 ART DIGITAL 
ALBUM

D23� DELUXE FRAMES 
- ΗΛΙΑΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

D23� AYLON PRODUCTIONS  

D23� MANIPULADOS AGON 
S.L.

D24 ONE PRINT 

D25 MALCON ART 

D26 BATTERYPACK 

D27 ORAMA STUDIES  

D28 THE PAPERBOX PC 

D29� ΜΑΡΙΝΕΖΑ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ

D29� ΚΑΣΣΙΚΟΣ ΧΡ. | 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

D�12 ΤΖΕΝΗ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ  

D�14 Α. ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ - Μ. 
ΜΠΟΛΙΑΚΗΣ - Η. 
ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗΣ - 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

D�15 ΘΕΜΙΣ ΖΗΔΡΟΥ  

D�16 ΦΩΤΟ-γραφές

D6 ICONNET 

D6� PHOTO AND BOX I.K.E. 

D7� ΑΦΟΙ Κ. ΘΕΟΧΑΡΗ Ο.Ε. 

D7� ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ 

D7� THESSALBUM

D�16� Φ.Υ.Γ.Ε.Σ. Δημιουργική 
Φωτογραφική Ομάδα 
Φωτοστύλ 

D8 ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ Γ. & Ρ. 
Ο.Ε.

D8� Photo contest 

D9 PROLAB 

D10 ΒΑΪΝΒΟΥΡΜ ΜΑΡΙΟΣ - 
ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ 

D11� GIFTS & MORE 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.

D11� MY ALBUMS 

D11� ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. | 
3ME

D12� FASMA NET | 
ΜΠΟΝΤΙΚΟΥΛΗΣ Ε. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

D12� DIGITAL ART - ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ

D12� ZETARM 

D14 BLACKPOINT 

D29� PROREC 

D�17 ΠΑ.Δ.Α.Τμήμα 
Φωτογραφίας 
& Οπτικοακουστικών 
Τεχνών

D�18 ΠΑ.Δ.Α. ΜΕΤ
ΑΠΤΥΧΙΑΚΟ                                                    
Τμήματος Φωτογραφίας 
& Οπτικοακουστικών 
Τεχνών

D31 PHOTOBOOKFORALL 

D32 PHOTOSTATION I.K.E. 

D�19 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

D�20 ΝΙΚΟΣ 
ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

D�21 ΚΕΨΥΕ  

D�22 ΟΚΑΝΑ Ε.Κ.Κ.Ε.Ε                                          
Λέσχη Φωτογραφίας 
«ΣΑΝ ΦΩΣ»

D�23 Sound of Click  

D�24� Φωτογραφική Ομάδα 
«Shadows» Δήμος 
Πεντέλης

D�24� ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΦΟΣ 

D�25 CORINTHIAN 
PHOTOGRAPHY CLUB 
/ Φωτογραφική Λέσχη 
Κορίνθου 

D�26  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ

D�27 Φωτογραφική Ομάδα 
Καλαμάτας

D�28 FOTO CLICK 

D33 ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΡΙΟΝ 
υπηρεσίες catering 

��������	
�
�	����
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https://www.epson.gr/
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

10:00-13:00 | Αίθουσα E2
Photoweddingstories: Σωτήρης Τσακανίκας 
Method beats talent 

10:00-11:00 | Αίθουσα E1
ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ Press event / Είσοδος μόνο με πρόσκληση

 

18:00-19:00 | Αίθουσα E4
ΑmyDV - Είσοδος δωρεάν 

Wirecast 12 και μικρά στούντιο παραγωγής 

19:00 -22:00 | Αίθουσα E2
Photoweddingstories: Salavatore Dimino 

How to manage 100 weddings in a year

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

10:00 - 13:00 | Αίθουσα E2
Photoweddingstories: Πεκρίδης Νίκος 

The mindset for the wedding day

10:00 - 13:00 Αίθουσα E3
Orama: Μάριος Θεολόγης 

Advertising & Food photography

13:00-14:00 | Αίθουσα E4 
MANIOS CINE TOOLS & Νίκος Ρέσκος 

Εταιρική εκδήλωση. Είσοδος δωρεάν

14:00-15:00 | Αίθουσα E1
AVB PHOTO WORLD - Είσοδος δωρεάν

Ανοιχτή εκδήλωση - Παρουσίαση νέου software για φωτογράφους

15:00-17:00 | Αίθουσα E1
El Greco | Batzalis 

The Light Itself. Είσοδος δωρεάν κατόπιν εγγραφής

18:00 - 20:00 | Αίθουσα E1
Ανοιχτή συζήτηση του περιοδικού Φωτογράφος 
Τριάντα 30 χρόνια πριν... Τριάντα χρόνια μετά...τι; 

Είσοδος δωρεάν

18:00 - 20:30 | Αίθουσα E3
Orama: Bill Georgoussis

Τalk Fashion

19:00-20:00 | Αίθουσα E4
ΑmyDV - Είσοδος δωρεάν 
DaVinci Resolve για τον χώρο του Production και παρουσίαση 
της Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K

 

Σεμινάρια & εκδηλώσεις  

ΣΑΒΒΑΤΟ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ (Συνέχεια)

19:00 - 22:00 | Αίθουσα E2
Photoweddingstories: Jerry Gionis 

Value mortality & legacy 

20:30 - 22:00 | Περ. ΦΩΤΟγράφου C2
Εορταστική εκδήλωση για τα τριάντα χρόνια 

του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος! 

ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

10:00 - 13:00 | Αίθουσα E2
Photoweddingstories: Jonshon Wee 

Lighting seminar

10:00 - 13:00 | Αίθουσα E3
Orama: Κουμιανός Κοσμάς 

Master in portrait lighting 

12:00 - 14:00 | Αίθουσα E4
ΠΑΠΙΓΙΟΝ 

Συνάντηση μελών

13:00-15:00 | Αίθουσα E2
Photoweddingstories
Απονομές βραβείων διαγωνισμού

15:00-16:00 | Αίθουσα E1 
AVB PHOTO WORLD - Είσοδος δωρεάν

Ανοιχτή εκδήλωση - Παρουσίαση νέου software για φωτογράφους

15:00-16:00 | Αίθουσα E4
MANIOS CINE TOOLS 

Παρουσίαση από τον Δημήτρη Κατρανίδη. Είσοδος δωρεάν

17:00-18:00 | Αίθουσα E1 
ΠΟΦ-ΕΚΦΑ 

Συνάντηση μελών

18:30-19:30 | Αίθουσα E4
ΑmyDV - Είσοδος δωρεάν 
DaVinci Resolve για Post-Production και παρουσίαση της σειράς 

Post-Production Workstations της AmyDV

18:00 - 20:30 | Αίθουσα E3
Orama: Rys Vladimir 

Creative sport photography

19:00 -22:00 | Αίθουσα E2 
PhotoWeddingStories: Jerry Gionis 
Posing challenging subject
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Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι: Παλαιστίνης 8, 17455 Αθήνα • Τηλ.: 210 9842842 • www.photozone.gr 

Απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο

δίκτυο καταστημάτων

• •

*Η προσφορά ισχύει ως 30 Απριλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων 

�� �������	
�� ����� Tamron

 
	�

Photozone_Tamron_Cash Back.indd   1 1/3/2019   5:56:32 μμ

www.facebook.com/photozone.gr/
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B6 | ALBAPV - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Χ. & ΣΙΑ Ε.Ε.
www.albapv.gr
• MANFROTTO • METZ • NATIONAL GEOGRAPHIC • APUTURE 

• ΝISI • GITZO • LASTOLITE • POCKET WIZARD • AVENGER • 

JINBEI LED, • RODENSTOCK • NANGUANG • CAMBO • ABC • 

Polaris • LUMINUS • VILTROX

D18 | ALBOOM
www.alboom.gr
• Ψηφιακά άλμπουμ • Εκτυπώσεις • Ψηφιακές εκτυπώσεις • 

Συσκευασία

D3 | ALBUMAKE
www.albumake.com
• Ψηφιακά άλμπουμ – Εκτυπώσεις – Business coaching for 

Photographers

D16 | ΑmyDV
www.amydv.gr
• ADOBE • BLACKMAGIC DESIGN • BLUEFISH444 • DIGITAL 

MUSEUMS • DIGITAL PROJECTIONS • DIGITAL SIGNAGE 

• EDITSHARE • HAWK WOODS • INFOCUS • LaON • 

LASERGRAPHICS • LUMENS • MARSHAL • MATROX • METUS • 

MIKME MRMC  • MULTICAM SYSTEMS • PARALINX • PTZ • P + S 

• REFLECMEDIA • TELEPROMPTERS • TELESTREAM • TERADEK, 

QUICKLINK • TIGER TECHNOLOGIES, ProMAX, IBM, LENOVO • 

WACOM • ZLENSE

D15� | ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Xrite - Pantone
www.developmentltd.gr
• Εμπoρία ειδών πληροφορικής

D21-22-30 | ART DIGITAL ALBUM
www.artdigitalalbum.gr

• Ψηφιακά άλμπουμ

C4 | ATHENS ART STUDIO
www.athensartstudio.gr • Φωτογραφική εκπαίδευση

C4� | ATHENS ART ΤΕΑΜ
• Έκθεση φωτογραφίας 

D23� | AYLON PRODUCTIONS 
www.aylonproductions.gr
• Παραγωγή ταινιών • Ψηφιοποίηση φωτογραφικών & 

κινηματογραφικών φιλμ

D26 | BATTERYPACK
www.batterypack.gr
• Μπαταρίες καταναλωτικές, βιομηχανικές & ειδικές (Fujitsu, 

Renata, Powersonic, Fujitron), ανακατασκευή Batterypacks

ΟΙ ΕΚΘΕΤΕΣ  ΜΕ Α/Β ΣΕΙΡΑ

D14 | BLACKPOINT
www.blackpoint.gr
• Digital Solution

B16 | BLK ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ε.Π.Ε.
www.blk.gr
• JVC • Panasonic • Freefly MOVI • Carl Zeiss • Varavon • 

Redrock • Metabones • G-Technology • SmallHD • Syrp • VMIX 

• Datavideo • Teradek • Atomos • Beachtek • Genus • Secced • 

Saramonic

C5 | BTS TELECOM  www.btstelecom.gr
www.btstelecom.gr
• Tηλεπικοινωνιακές και τεχνολογικές λύσεις

D10 | ΒΑΪΝΒΟΥΡΜ ΜΑΡΙΟΣ
- ΨΗΦΙΑΚΟ ΤΥΠΩΜΑ
www.tipoma.gr
• Εργαστήριο φωτογραφίας, Επεξεργασία εικόνας, Επιμέλεια 

εκθέσεων • Εκτυπώσεις Fine Art, Εκτυπώσεις σε καμβά με 

τελάρο, Πασπαρτού, Κορνίζες, Εφαρμογή Υγρού  Plexiglass 

• Πλαστικοποιήσεις, Επικόλληση σε Kappa-fix, Foam μαύρο, 

Dibond (αλουμίνιο), MDF • Εμφανίσεις slides, BW, αρνητικών και 

σκαναρίσματα απ’ολα τα φιλμ • Εκτυπώσεις  Frontier

D29� | ΜΑΡΙΝΕΖΑ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ
• Έκθεση φωτογραφίας

B6� | CALPRO I.K.E.
www.calpro.gr
• RED • ROTOLIGHT LED • SKB • VELVET LED • ZEISS

D-�25 | CORINTHIAN PHOTOGRAPHY 
CLUB / Φωτογραφική Λέσχη Κορίνθου
• Εκθεση φωτογραφίας

B2 | ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ Δ. & Ι. Α.Ε.
www.damkalidis.gr
• NIKON • SANDISK • WD • G-TECH • VARTA • CRYSTAL AUDIO 

• CASELOGIC • THULE • ILFORD • MITSUBISHI • POLAROID • 

PATERSON • ROLLEI • REMINGTON • RUSSELL HOBBS • ARIETE • 

BEPER • LEIFHEIT • SOEHNLE • XAVAX

D33 | ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΗΡΙΟΝ 
• Υπηρεσίες catering

D-�6  | ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
• Έκθεση φωτογραφίας
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D23� | DELUXE FRAMES - ΗΛΙΑΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
www.photohliadis.gr
• Κορνίζες

D1� | DIGITRADE
www.digitrade.gr
• Kodak • SnapFoto Kiosks • Odessos Colour • Pilex Tech • 

ViewSonic • NAS Synology

D12� | DIGITAL ART - ΤΣΙΜΠΙΝΟΣ
www.digitalartphoto.gr
• Durst • Kis minilab • Polielettronica • ZBE Chromira • HiTi 

Printers • Selfie Booth • Plotters • Tetenal solution  • Kapa fix • 

Ξύλινα USB

B10 | DIVITEC AE
www.divitec.gr
• Κοdak • Veneccia • Sinfonia • CITIZEN • LUCKY • Intenso • 

LENCO • Rivacase • NILOX • Mykronoz • Benq • Intech • YI

B8� | DK RENTAL HOUSE
www.dkrentalhouse.com
• Eνοικιάσεις φωτογραφικού εξοπλισμού & video

D14 | DIGITAL LAB SERVICE Ε.Π.Ε.
digitallabservice.gr
• Durst • Kis minilab • Polielettronica • ZBE Chromira • HiTi 

Printers • Selfie Booth • Plotters • Tetenal solution  • Kapa fix • 

Ξύλινα USB

D5 | EL GRECO
elgrecoalbum.gr
• Ψηφιακά άλμπουμ • Εκτυπώσεις

B11 | EPSON ITALIA SPA
www.epson.gr
• Epson

D4 | Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία
• Έκθεση φωτογραφίας

C7 | EVIN Intzoglou 
www.evin.gr
•  Προϊόντα οπτικής επικοινωνίας

D7� | ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ
xaraxeis.gr
Aνεξίτηλες εκτυπώσεις σε πορσελάνη • Φωτοκεραμικές 

εκτυπώσεις – Fineart εκτυπώσεις • Ψηφιακές εκτυπώσεις UV 

– Εκτυπώσεις Plotter • Αναλώσιμα Sublimation – Χαράξεις & 

Κοπές σε: Γρανίτη - Ξύλο - Plexiglass - Γυαλί 3D - Laser κοπής & 

χάραξης - Είδη γάμου & βάπτισης

D-�14 | Α. ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ - Μ. 
ΜΠΟΛΙΑΚΗΣ - Η. ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗΣ - 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
• Έκθεση φωτογραφίας

D-�15 | ΘΕΜΙΣ ΖΗΔΡΟΥ 
• Έκθεση φωτογραφίας

D7a | ΘΕΟΧΑΡΗ Κ. ΑΦΟΙ Ο.Ε.
www.theocharis-bros.com
• ALPHA • BVA • CIEFFE • HOFMANN • FERLASTER • SCHLEIZER • 

KENRO • ZETA • MATIN • LERO • ZEP

D12� | FASMA NET 
ΜΠΟΝΤΙΚΟΥΛΗΣ Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
www.fasmanet.gr
• Ψηφιακό άλμπουμ • Υπηρεσίες εκτύπωσης

B8� | FISHE EYE
www.fisheye.gr
• Εκτυπωτές, Αναλώσιμα, μηχανήματα & υλικά Sublimation

D2� | FOTOVISION
www.fotovision.gr
• PHASE ONE – MAMIYA LEAF • CAPTURE ONE

D-�28 | FOTO CLICK
• Έκθεση φωτογραφίας

D17 | FOTO ZOOM ALBUM
www.fotozoomalbum.gr
• Ψηφιακά άλμπουμ

B1 | FUJIFILM HELLAS
www.fujifilm.gr
• Fufifilm φωτογραφικά προϊόντα (ερασιτεχνικά & επαγγελματικά)

B9 | GALAXY HELLAS 
www.ricoh-imaging.gr
• RICOH • PENTAX • FEIJU TECH • DELKIN κάρτες

D11� | GIFTS & MORE 
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.
• Άλμπουμ, κορνίζα

C9 | GREEK INSTAGRAMERS EVENTS
www.instagram.com/gr_event
• Έκθεση φωτογραφίας

B6� | GREEK ROTORS | DJI Store
www.greekrotors.gr
• Dji • RC Models εξοπλισμός αεροφωτογράφησης
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B2 | HDG Hellas
www.hamadi.gr, www.lexar.com, 
www.lowepro.com, www.freshnrebel.com
• HAMA • LEXAR • LOWEPRO • FRESH & REBEL • THOMSON • 

XAVAX

D6 | ICONNET
www.iconnet.gr
• Ψηφιακά άλμπουμ, photobooks, προϊόντα και υπηρεσίες για 

επαγγελματίες

D-�10-11 | iFOCUS
www.ifocus.gr
• Έκθεση φωτογραφίας

B5 | INTERTECH 
www.panasonic.gr
• PANASONIC • ILUV • RICOH • GESTETNER • SATEL • WITECH

D20 | IRIS COLOR
www.iriscolor.gr
• Ψηφιακά άλμπουμ

B7 | ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε.
www.kabanaos.gr
• KODAK • ΙLFORD • TECCO • CHROMALUXE • UNISUB • 

TECHNOTAPE • SAWGRASS • ADKINS / HPD • SEFA • DORR • 

EUROLIGHT • TURA • TETENAL • KLS

B6� | ΚΑΛΑΒΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.
www.calavitis.gr
• ARRI • ANGENIEUX • COOKE • EGRIPMENT • LEMO • 

BLUESHAPE • PORTAPROMT • FISCHER • ETC • AEQ/ KROMA • 

COSMOLIGHT • SACHTLER • AUTOCUE • BESTLIGHT • DEXEL 

• CARTONI – FOR A • RYCOTE • SANKEN • THELIGHT • VDB • 

ANTON • BAUER • FUJIFILM Cine • IFF • O CONNOR • PLURA 

• PERCON • DENZ  • CANFORD • BACKSTAGE • FORTINGE • 

COEMAR • PLASTICA PANARO

D-�26 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ 
• Έκθεση φωτογραφίας

D29� | ΚΑΣΣΙΚΟΣ ΧΡ. | 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
www.facebook.com/groups/usedphotoequipment
• Φωτογραφικός εξοπλισμός

D-�21 | ΚΕΨΥΕ 
• Έκθεση φωτογραφίας

B17 | KODAK ALARIS
www.kodakalaris.com
• Kodak Moments

D-�24� | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΦΟΣ
• Έκθεση φωτογραφίας

BK1 | ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ 
• Έκθεση φωτογραφίας

D19� |  ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Α. & Κ. Ο.Ε.
www.corniza.gr • Εισαγωγές & εμπόριο κορνιζών

D-�20 | ΝΙΚΟΣ ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
• Έκθεση φωτογραφίας

D-�8  | Λέσχη Φωτογραφίας 
ν.κ.Κωνσταντινουπολιτών / artPhotoClub
• Έκθεση φωτογραφίας

D-�12 | ΤΖΕΝΗ ΛΥΚΟΥΡΕΖΟΥ 
• Έκθεση φωτογραφίας

D25 | MALCON ART
www.malcon-art.gr
• Κορνίζες • Άλμπουμ φωτογραφιών

B12 | MANIOS CINE TOOLS Ε.Π.Ε.
www.manioscinetools.gr
• 3 LEGGED THING • AVtec • ΑXCOM • BD • BLUE STAR • 

CAMRADE • CANON • CANON EOS CINEMA • CARTONI • 

CHIMERA • CHROSZIEL • DEDOLIGHT • DMG • DOP • EASYRIG 

• EWA MARINE • F&V LED • FILMGEAR • FLOWCINE • FORMATT 

• HAGUE • HPRC • IKAN • KINO FLO • KINORG • LITEPANELS 

LED • LOWEL • MATTHEWS STUDIO EQUIPMENT • MIGGO • 

MTF • MILLER • MINDSHIFT • ORCA • P+S TECHNIK • PAG • 

PEAK DESIGN • PHOCUSLINE • PORTA JIB • ROSCO • SAVAGE 

• SCHNEIDER OPTICS • SMARTSYSTEM • STEADICAM • 

STEADYTRACKER • TETHER TOOLS • THINK TANK • TIFFEN • 

TILTA • TOKINA • TRANSVIDEO • ULTRALIGHT • VIBESTA LED • 

VIDEO DEVICES • VOCAS • WOODEN CAMERA • ZACUTO DSLR

D23� | MANIPULADOS AGON S.L.
agon-xatman.com
• Υλικά αναλώσιμα

D-�2 | METAPOLIS
• Έκθεση φωτογραφίας

D19� | MONTAZLAB - VIDEO ART
www.montazlab.com
• Υπηρεσίες μοντάζ & επεξεργασίας εικόνας

D11� | ΜΠΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. | 3ME
www.baxevanidis.gr
• Μηχανήματα & αναλώσιμα για ψηφιακές εκτυπώσεις 

sublimation, υλικά θερμομεταφοράς
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για την έκθεση 
όπως και
αφίσα για να 
την αναρτήσετε 
στο κατάστημά 
σας!  
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D11� | MY ALBUMS
www.myalbums.gr
• Ψηφιακό άλμπουμ

D2� | NEXUS PUBLICATIONS
www.nexusmedia.gr • Εκδόσεις 

D-�19 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
• Έκθεση φωτογραφίας

D-�22 | ΟΚΑΝΑ Ε.Κ.Κ.Ε.Ε Λέσχη 
Φωτογραφίας «ΣΑΝ ΦΩΣ»
• Έκθεση φωτογραφίας

D24 | ONE PRINT
www.oneprintlab.gr
• The Instapix • Photo Booth • Event Videography • Printing

D27 | ORAMA STUDIES 
www.oramastudies.gr
• Σχολή φωτογραφίας

E3 | ORAMA SEMINARS 
www.oramastudies.gr
• Εκπαιδευτικά σεμινάρια

D-�17 | ΠΑ.Δ.Α.Τμήμα Φωτογραφίας & 
Οπτικοακουστικών Τεχνών
• Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

D-�18 | ΠΑ.Δ.Α. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 
Τμήματος Φωτογραφίας & 
Οπτικοακουστικών Τεχνών
• Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

D1� | «Παπιγιόν» Ένωση Φωτογράφων 
& Βιντεογράφων Γάμου Ελλάδας  
 Ένωση Φωτογράφων & Βιντεογράφων Γάμου Ελλάδας 

C2 | ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
www.photo.gr
• Εκδόσεις

D-�9 | Πρότυπο Φωτογραφικό 
Εργαστήρι Σερρών
• Έκθεση φωτογραφίας

D2� | ΠΟΦ-ΕΚΦΑ
www.ekfa1916.gr
• Πανελλήνια Ομοσπονδεία Φωτογράφων • Ένωση Καλλιτεχνών 

Φωτογράφων Αθήνας

D8� | Photo contest
www.photocontest.gr
• Διαγωνισμοί φωτογραφίας

D6� | PHOTO AND BOX IKE
www.happybox.gr
• Ψηφιακά & κλασικά άλμπουμ

D1� | PHOTOMETRON
www.photometron.com
• BRONCOLOR • COBOLT • DATACOLOR • HASSELBLAD • 

HPRC • SUNBOUNCE • NEC • SMDV • ZEISS • Υπηρεσίες 

rental

D-�5 | Photo Proletarii
• Έκθεση φωτογραφίας

D32 | PHOTOSTATION I.K.E.
www.photostation.gr
• Εμπορία, επισκευή, συντήρηση φωτογραφικών ειδών

B15 | PHOTOZONE
www.photozone.gr
• ΒENRO • SAMYANG • TAMRON • HOYA • NISSIN • DSLR rig 

• TENBA • LENSPEN • JOBY • JJC • KENKO • KIWI • MEIKE • 

360o Fly 4K

D9 | PROLAB
www.prolab.gr
• Printing: C-type / Giclee fine art / Large Format / 

Sublimation / Digital albums

D29� | PROREC 
www.prorechellas.gr
• Υπηρεσίες επαγγελματικής φωτογράφισης γάμου και 

βάπτισης, γραφιστικής & μοντάζ

E2 | PHOTOWEDDING STORIES 
SEMINARS www.pws.gr
• Εκπαιδευτικά σεμινάρια

B14� | RENT PHOTO VIDEO
www.rentphotovideo.gr
• Eνοικιάσεις φωτογραφικού εξοπλισμού & video

C1 | SAMSUNG ELECTRONICS 
ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
www.samsung.com/gr
• Samsung

D1� | ΣΕΚΑΦ sekaf.gr
• Ελληνικός Σύνδεσμος Εικόνας & Τεχνολογίας
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B16 | SHENZHEN JIAYZ PHOTO 
INDUSTRIAL LTD www.saramonic.gr
• Saramonic

B8� | SIGMA GREECE www.tsaknaridis.gr
• SIGMA

D-�23 | Sound of Click 
• Έκθεση φωτογραφίας

D8 | ΣΠΟΝΔΥΛΙΔΗΣ Γ. & Ρ. Ο.Ε.
www.spondilidis.gr
• PANODIA • WALTHER • LA VITA

B3 & B4 | ΣΤΑΜΟΣ Α.Ε.
www.stamos.com.gr
• DNP • SONY • GODOX • YONGNUO • ATOMOS • FJ 

WESTCOTT • DILAND • E-IMAGE • SWIT • SHOOTOOLS • NEST 

• 8SINN • ADATA • RITEK / RIDATA • MAGMOD • GUDSEN / 

MOZA GIMBALS • SPIDER • ADVENTA • COMMLITE

C8 | STEFINET
www.stefinet.gr
• Αξεσουάρ κινητών, περιφερειακών προϊόντων υπολογιστών, 

καλωδίων, φωτογραφικών ειδών, προϊόντων ήχου και εικόνας, 

μικροσυσκευών και εποχιακών ειδών

D2� | TECHNIO Α.Ε.
www.kounio.gr
• COKIN • ELINCHROM • PHOTOFLEX • NODAL NINJA • 

INNOVATRONIX • PΗΟΤΤΙΧ

D28 | THE PAPERBOX PC
www.thepaperbox.gr
• Εισαγωγές και εμπόριο κορνιζών διακόσμησης, αναλογικών 

άλμπουμ, ειδών γραφείου & δώρων

D7� | THESSALBUM
thessalbum@gmail.com
• Handmade Album & boxes

D31 | UNICO ALBUMS - PHOTO BOOK 
FOR ALL www.photobookforall.com
• Ψηφιακά άλμπουμ • Photobook

D-�3 | Υπέρυθρη Πόλη / Infrared City
• Έκθεση φωτογραφίας

D-�16 | ΦΩΤΟ-γραφές • Έκθεση φωτογραφίας

D-�16� | Φ.Υ.Γ.Ε.Σ. Δημιουργική 
Φωτογραφική Ομάδα Φωτοστύλ 
• Έκθεση φωτογραφίας

D-�4 | Φωτογραφική Λέσχη 
Ηλιούπολης • Έκθεση φωτογραφίας

D-�27 | Φωτογραφική Ομάδα 
Καλαμάτας • Έκθεση φωτογραφίας

D-�24� | Φωτογραφική Ομάδα 
«Shadows» Δήμος Πεντέλης
• Έκθεση φωτογραφίας

D19� | VASILIKOS import-trade
www.vasilikos.com.gr
• YUKON and PULSAR • NITECORE • PRACTIKA • GARRETT

D15� | VIPromotion vipromotion.gr 
• Υπηρεσίες εκτυπώσεων 

D15� | VK ALBUMS www.vkalbums.gr
• Κατασκευή χειροποίητων άλμπουμ & ξύλινων κουτιών

C3 | WAVEMOTION
• Προϊόντα Υψηλής Τεχνολογίας

D-�1 | X-PHOTOGRAPHERS FUJIFILM 
• Έκθεση φωτογραφίας

B14� | ZEGETRON | OLYMPUS
www.olympus.gr
• OLYMPUS • CULLMANN • SILICON POWER • RAZER • KONAMI 

• WARNER BROS. • SEGA • MIO GPS

D12� | ZETARM
www.zetarm.com
• Cine video tools

Glamour Photography 
Live φωτογραφήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα με μοντέλα από 
τους φωτογράφους του Αthens Art Studio
  
Η φωτογραφία Glamour είναι ένα πολύ δημοφιλές αλλά συνάμα εξαιρετικά 
απαιτητικό είδος φωτογραφίας. Γιατί πραγματεύεται τον συγκερασμό του πορτραίτου 
με την υπαινικτική, ατμοσφαιρική γοητεία της γυναικείας μορφής. Οι λήψεις θα 
πραγματοποιούνται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κοντά στο περίπτερο του 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ με ελεύθερη την πρακτική εξάσκηση και λήψη για όλους!
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Το περιοδικό μας γιορτάζει τα 30 χρόνια από την έκδοσή 
του. Θα τιμήσουμε το γεγονός ιδιαιτέρως στη διάρκεια της 
έκθεσης - και όχι μόνον! Εκτός από τις super εορταστικές 
προσφορές που θα βρείτε στο περίπτερό μας, το Σάββατο 
6 Απριλίου διοργανώνουμε party (ώρα 20:30) με δροσερή 
μπύρα Heineken, κρασί και τσίπουρο ΤΣΙΛΙΛΗ. Και φυσικά 
μουσική! Σας περιμένουμε! 

Το party του ΦΩΤΟγράφου 
Έχει γίνει έθιμο, τώρα έχουμε άλλον ένα λόγο!

Η ιστορία του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος συμπίπτει με κοσμογονικές 
εξελίξεις στην φωτογραφία. Η αναγεννησιακή ιδέα της Camera Obscura 
πάνω στην οποία βασίστηκε η σχεδίαση των φωτογραφικών μηχανών, 
μεταμορφώθηκε στην ψηφιακή εποχή σε κάτι τελείως διαφορετικό. Τριάντα 
χρόνια μετά το 1989 που γεννήθηκε το περιοδικό μιλάμε με διαφορετικούς 
όρους. To φιλμ και η χημική τεχνολογία αποτελούν απολίθωμα του 
(αναλογικού) παρελθόντος και μιλάμε με ψηφιακούς όρους για τεχνητή 
νοημοσύνη, computational photography και την τεράστια επέκταση της 
φωτογραφίας και το video μέσω smartphone. Στη βιομηχανία του imaging 
έχουν χαθεί στη λήθη της ιστορίας τεράστια ονόματα και έχουν εισχωρήσει 
νέοι δυναμικοιί παίκτες. Αλλά και ο κοινωνικοπολιτικός χάρτης του πλανήτη 
έχει αλλάξει δραματικά, επηρεάζοντας την τέχνη του imaging. 
Στα τριάντα χρόνια της διαδρομής του το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 
εξισορροπεί μεταξύ της μοντέρνας τεχνολογίας και της  φωτογραφικής 
κουλτούρας που εκφράζεται ως τεχνική και ως αισθητική και ανταποκρίνεται 
στην πρόκληση των καιρών με τη μετριοπάθεια και την αντικειμενικότητα 
που χαρίζει η ειδική γνώση.  Την αποτίμηση της 30ετούς πορείας του 
περιοδικού αλλά και την ψηλάφηση ενός ασαφούς και αδιαμόρφωτου 
μέλλοντος γεμάτου προκλήσεις για τον κόσμο της εικόνας, επιχειρεί η 
συζήτηση στα πλαίσια της έκθεσης Image+Tech και Photovision. 

Εισηγητές εκδήλωσης 
Νίκος Δήμου 
Συγγραφέας
Κωστής Αντωνιάδης
Φωτογράφος-Ομότιμος καθηγητής ΠΑΔΑ
Φώτης Καγγελάρης
Διδάκτωρ Ψυχοπαθολογίας Παν. Παρισίων, 
Συγγραφέας
Nίκος Μπακογιάννης 
Εμπορικός Διευθυντής Planeta AE 
Γιάννης Σκοπετέας 
Αν. Καθηγητής Σεναριoγραφίας & Σκηνοθεσίας, 
Παν. Αιγαίου
Άλκης Ξ. Ξανθάκης
Ιστορικός της Φωτογραφίας
Ιωάννα Βασδέκη 
Επιμελήτρια εκθέσεων & φωτογράφος, συγγραφέας
Αγγελος Τζωρτζίνης
Φωτορεπόρτερ

30 χρόνια ΦΩΤΟγράφος. Επετειακή εκδήλωση 
Σάββατο 6 Απριλίου, ώρα 18:30. Αίθουσα Εκδηλώσεων Ε1   
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SURECOLOR 
SC-P6000 
SERIES
Επαγγελματικός 
φωτογραφικός 
εκτυπωτής 24 
ιντσών
Για επαγγελματικές 
φωτογραφίες και εκτυπώσεις 
έργων τέχνης υψηλής 
ποιότητας, με ακρίβεια και 
μεγάλη διάρκεια σε μια 
σειρά μέσων.

κτυπώσειςπώσεις 
ήςής
εια και 
μια 

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΕΤΩΝ
Μελάνια pigment UltraChrome HD για χρώματα υψηλής ποιότητας πιστοποιημένα από την 

Pantone® • Κεφαλή εκτύπωσης Epson TFP PrecisionCore για σταθερά αποτελέσματα και 

αξιόπιστη εκτύπωση υψηλής ποιότητας • Υψηλή ανθεκτικότητα στο φως που σε φωτογραφικό 

χαρτί Premium Glossy μπορεί να διαρκέσουν έως και 60 χρόνια • Φύσιγγες μελανιών μεγάλης 

χωρητικότητας για μεγαλύτερο κύκλο εκτύπωσης μέχρι την αντικατάσταση • Ευκολία χρήσης 

με τον ευκρινή πίνακα ελέγχου LCD και φόρτωση μέσων χωρίς άτρακτο

SURECOLOR SC-F6200 (HDK)

Εκτυπωτής dye sub 44 ιντσών
Ολοκληρωμένο πακέτο θερμικής εξάχνωσης 
χρώματος για τη δημιουργία υφασμάτων 
και διαφημιστικών ειδών υψηλής ποιότητας 
που συνοδεύεται με μαύρο μελάνι HDK, το 
οποίο δημιουργήθηκε κυρίως για χρήση με 
υφάσματα ώστε να παράγεται βαθύ, ουδέτερο 
μαύρο χρώμα και έντονες σκιές! 

ECOTANK L805
ΕΥΚΟΛΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ
• Φωτογραφική εκτύπωση υψηλής 

ποιότητας χωρίς περιθώρια σε 
μέγεθος έως Α4

•  Δυνατότητα διασύνδεσης Wi-Fi
• Απευθείας εκτύπωση σε CD/DVD
• Περιλαμβάνονται φιαλίδια 6 

χρωμάτων των 70 ml με αυθεντικά 
μελάνια της Epson

• Πιστοποίηση ENERGY STAR

http://www.fisheye.gr/
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Manios Cine Tools
Ατραξιόν για επαγγελματίες της εικόνας 
στην έκθεση

Στο περίπτερο Μanios Cine Tools οι επισκέπτες 

μπορούν να δουν σε επίδειξη την πολύ 

ενδιαφέρουσα κινηματογραφική Canon EOS 

C200, εκπρόσωπο της τρίτης γενιάς αντίστοιχων 

επαγγελματικών βιντεοκαμερών. Η κάμερα 

κάνει λήψεις 4Κ UHD και DCI 50p/60p με τον 

καινούργιο αισθητήρα Super 35mm Dual Pixel 

που έχει εγγενή ανάλυση 8,85Megapixel και 

μάλιστα προβλέπεται το νέο φορμά Cinema 

RAW Lite. Έτσι γίνεται λήψη με υψηλό ibitrate 

απευθείας σε CFast κάρτες. To Cinema RAW Lite 

υποστηρίζεται από πακέτα software όπως  DaVinci 

Resolve, Media Composer, Premiere Pro CC 

και Final Cut Pro X. Επίσης θα υπάρχει η νέα 

τσάντα τύπου backpack Peak Design Travel 

Bag με μεγάλη χωρητικότητα 45 λίτρων, 

κατασκευασμένη από ανθεκτικό συνθετικό υλικό 

(Nylon 400D το περίβλημα και 900D η βάση), δύο 

εξωτερικές τσέπες, πολλές θηλειές πρόσδεσης 

κλπ. καθώς και το  πρωτότυπο τρίποδο Albert 

της γνωστής κατασκευάστριας εταιρίας 3 Legged 

Thing κατασκευασμένο με ανθρακονήματα και 

ειδικά σχεδιασμένο για μέγιστη φορητότητα. 

������� B | 
��������� �12
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http://dataworks.gr/
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Mε ζωηρό ενδιαφέρον αναμένεται η πρώτη στην Ελλάδα εμφάνιση της πιο 

προχωρημένης Olympus όλων των εποχών, της OM-D E-M1X, στο περίπτερο 

της Zegetron στην Photovision & Image+Tech. To νέο, κορυφαίο μοντέλο 

ξεχωρίζει όχι μόνον με την επιβλητική professional εμφάνιση αλλά και με τις 

εξαιρετικές προδιαγραφές. Όλα εντυπωσιάζουν: σασί από κράμα μαγνησίου, 

η αδιαβροχοποιίηση σε επίπεδο προδιαγραφών ΙΡΧ1, το κλείστρο που είναι 

πιστοποιημένο για 400.000 καρέ, το σύστημα ψύξης του αισθητήρα για να μην 

υφίσταται θερμική κόπωση, ο αισθητήρας Μicro 4/3 με ενσωματωμένο σύστημα 

σταθεροποίησης 5 αξόνων που υπόσχεται 7stop πλεονέκτημα για τις λήψεις στο 

χέρι κλπ. 

Στη λειτουργία επαύξησης ανάλυσης HiRes80 ο αισθητήρας  μετατοπίζεται 

μικρομετρικά τέσσερις φορές και επανασυνθέτει την πρόσθετη πληροφορία 

τετραπλασιάζοντας τα αρχικά 20Megapixel στα 80MP.

Tο σύστημα αυτόματης εστίασης είναι δανεισμένο από την προκάτοχο Ε-Μ1 ΜkII 

με 121 σημεία Phase Detect και διακρίνεται για την εξαιρετική ευαισθησία εφόσον 

μπορεί να εστιάσει σε πολύ χαμηλό επίπεοδο φωτισμού ως -6ΕV (φορώντας φακό 

f/1,2) κάτι που διευκολύνει πολύ στους δύσκολους φωτισμούς,

Xάρη στους δύο νέους παράλληλους επεξεργαστές TruePic VIIΙ, μειώνεται ο 

χρόνος έναρξης, επιταχύνεται η  απόκριση του autofocus, ενεργοποιείται το 

απίστευτο burst mode 60fps (με ενεργοποιημένο το AF/AE lock) ή το 18fps 

(στην παρακολούθηση κινούμενων αντικειμένων ΑF/AE focus tracking) 

και προστίθενται διάφορα 

χαρακτηριστικά τεχνητής 

νοημοσύνης. 

To video ανταποκρίνεται σε υψηλές 

προσδοκίες  δηλ. 4Κ UHD ατα 

30fps και bitrate 102Μbps ή DCI 

24p/237Mbps, αξιοποιώντας όλο 

το πλάτος του αισθητήρα αλλά 

κροπάροντας πάνω-κάτω για το 

16:9 ή το πιο πανοραμικό 21:9. 

Eναλλακτικά οι εικονολήπτες 

χρήστες μπορούν να προτιμήσουν 

λήψεις σε Full HD.

Στο περίπτερο οι φίλοι της Οlympus 

θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τον 

αναμενόμενο (δεν έχει ακόμη βγει 

στην παραγωγή) Μ.Ζuiko Digital ED 

150-400mm f/4,5 TC 125x IS Pro με 

ενσωματωμένο teleconverter που 

είναι ισοδύναμος με 300-1000mm 

στο full frame. 

Olympus Highlights ���� PhotoVision & Image+Tech
Με κυρίαρχη την  OM-D E-M1X
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211 1823855 - 215 5400798 Σολωμού 9, Περιστέρι

 info@elgrecoalbum.gr http://elgrecoalbum.gr
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*Είσοδος ελεύθερη κατόπιν εγγραφής στο https://photovision.gr/the-light-itself/

http://elgrecoalbum.gr/
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Panasonic S1R (& S1)
Αναμένονται με έκδηλο ενδιαφέρον οι νέες full frame mirrorless

Με 47,3 Μegapixel -xωρίς φίλτρο anti-alias- η S1R μπαίνει δυνατά στην 

κατηγορία των full frame mirrorless.  Ο αισθητήρας έχει ειδική σχεδίαση 

των ασφαιρικών μικροφακών ώστε να έχουν μεγαλύτερη προσλαμβάνουσα 

γωνία.  Έτσι κατευθύνεται περισσότερο φως στις φωτοδιόδους αυξάνοντας την 

ευαισθησία (ΙSO 100-25.600) και βελτιώνοντας το λόγο σήματος προς θόρυβο.

H S1R αξιοποιεί το σύστημα σταθεροποίησης για να υλοποιήσει την εξτρά 

λειτουργία Hi Res. Εδώ αντί για τις τέσσερις διαδοχικές λήψεις του ιδίου καρέ 

με μικρομετρική μετατόπιση του αισθητήρα έχουμε 8 λήψεις και από αυτήν τη 

διαδικασία υπερδειγματοληψίας πρoκύπτει εντυπωσιακό αρχείο ανάλυσης 187 

Megapixel. Πρωτότυπη είναι και η λειτουργία ΗLG Photo μια παραλλαγή του 

HDR με ανάλυση 8K κάθε καρέ όπου στις συμβατές τηλεοράσεις 4Κ η εικόνα 

απεικονίζεται με εκτεταμένη δυναμική περιοχή. 

To autofocus DfD (Depth from Defocus) με 225 επιλέξιμα σημεία ΑF που μπορούν 

επιμέρους να συνδυαστούν σε γκρουπ, δίνει υστέρηση autofocus μόλις 0.08sec. 

Aκόμη πιο εντυπωσιακό μοιάζει το κατώφλι εστίασης (-6EV) με φακό φωτεινότητας 

f/1,4. Η Artificial Intelligence υλοποιείται δυναμικά αφού εδώ υποστηρίζεται 

AI Face Detection αλλά και Scene Detection που Ι. Αναγνωρίζει πρόσωπα και 

κλειδώνει σε αυτά ακόμη και όταν μετακινούνται και ΙΙ. Αναγνωρίζει το περιεχόμενο 

του καρέ π.χ. πορτραίτο, τοπίο, νύκτα, χιόνια κλπ. και προσαρμόζει ανάλογα την 

εκφώτιση, τη χρωματική θερμοκρασία, το διάφραγμα κλπ. 

Το Deep Learning της ΑΙ υποστηρίζεται 

από τον εξελιγμένο επεξεργαστή που 

περιέχει τμήμα NPU (neural processing 

unit) και δρα αυτόνομα έχοντας ήδη 

μάθει από μια τεράστια database και 

προσθέτοντας συνεχώς νέα στοιχεία. 

Το ΑΙ Subject Recognition προσθέτει 

υποστήριξη όχι μόνον για τις ανθρώπινες 

μορφές αλλά και άλλα αντικείμενα και 

μπορεί να ακυρωθεί από το μενού. Μαζί 

με την S1R κυκλοφορεί και η μικρότερης 

ανάλυσης αλλά σχεδόν πανομοιότυπη 

S1 με τις εξής διαφορές: full-frame 

αισθητήρας CMOS 24Megapixel, 

επαύξηση της ανάλυσης 96Megapixel, 

ριπή (burst mode) 6 fps σε continuous 

AF και Video UHD 4K/60p (με 1.5x crop) 

ή με υπερδειγματοληψία 4K/30p 10-bit 

HLG built-in, προαιρετικά 4:2:2 V-Log 

κλπ.

E������ B 
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sublimation 

SAWGRASS SG800

GRAPHTEC 
CE6000-60 (24’’)

SEFA HEAT PRESS 

http://www.fisheye.gr/
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Εκδηλώσεις και workshop στην έκθεση

Α. Σάββατο 6/8 «Lighting a movement»

B. Κυριακή 7/8 «Creating window light in a studio» 

O Βραβευμένος wedding & portrait φωτογράφος και Master Photographer of WPPI 

& PWS, Μπάμπης Τσουκιάς, θα μοιραστεί μαζί μας τεχνικές φωτισμού με Avenger και 

Lastoite φωτογραφίζοντας ένα πορτραίτο σε κίνηση, με studio flash. Θα εξηγήσεις 

επίσης με παραδείγματα πώς δημιουργεί τον αγαπημένο του window light φωτισμό 

μέσα στο studio. Η live φωτογράφηση, θα πραγματοποιηθεί στο περίπτερο της 

εταιρίας «Χ. Αλεξάνδρου & ΣΙΑ ΕΕ» (Manfrotto, Lastolite, Gitzo, Metz, Jinbei, 

Zhiyun) Νο Β6 και κάθε session θα διαρκέσει περίπου 45 λεπτά. 

E������ B 
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. ��� 43, 121 32 ���������,  ���.: 210 5711650, 210 5712218, Fax: 210 5713977, 

e-mail: info@kabanaos.gr www.kabanaos.gr

Ολοκληρωμένες 
λύσεις για κάθε 
επαγγελματία!!

Kabanaos_Dorr.indd   1 19/3/2019   4:08:04 πμ

https://kabanaos.gr/
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Mitsubishi CLICK
Στην Photovision και Image+Tech

Το CLICK είναι το νέο επαγγελματικό φωτογραφικό σύστημα της Μitsubishi 

για ολοκληρωμένη διαχείριση φωτογραφικών εργασιών εκτύπωσης σε ενιαία 

πλατφόρμα hardware/software που θα επιδεικνύεται στο περίπτερο της 

αντιπροσωπείας Δ.&Ι. Δαμκαλίδης στην επικείμενη Photovision και Image+Tech. 

Το CLICK λειτουργεί σε ειδικά εξοπλισμένο και στημένο Αll in One PC και 

συγκεντρώνει κάτω από μία ομπρέλα όλες τις εργασίες του φωτογραφικού 

καταστήματος ενώ συνδέεται για έξοδο (εκτύπωση) με οποιοδήποτε Printer της 

Mitsubishi. 

• Με το Click μπορείτε να διαχειριστείτε φωτογραφίες από οποιαδήποτε πηγή:

• USB flash drive 

• Κάρτες μνήμης φωτογραφικών μηχανών

• Scanner

• Smartphone μέσω WiFi, Bluetooth, USB καλωδίου

• Διαμοιρασμένων φακέλλων σε δίκτυο

• Mitsubishi PhotoPrintMe

Τα modules του Click είναι τα εξής:

Dispatcher που είναι η εφαρμογή διαχείρισης παραγγελιών εκτύπωσης που δείχνει 

το print queue (ή τις παραγγελίες από το PhotoPrintMe), τα αναλώσιμα κλπ.

Ηοtfolder ένα ισχυρό διαχειριστικό εργαλείο που είναι φάκελλος με πολλαπλές 

λειτουργίες αφού δέχεται σύνδεση και με εξωτερικούς υπολογιστές Mac/PC, 

επιτρέπει την επίβλεψη event, αφήνει περιθώρια για ως 16 δικτυακούς φακέλλους 

και διευκολύνει την αυτοματοποιημένη εκτύπωση με προρρυθμισμένες μάσκες ή 

τυποποιημένο κείμενο. Τα μεγέθη εκτύπωσης για τις φωτογραφίες που μπαίνουν 

στο Hotfoloder είναι από 5x15cm ως 20x30cm και όλα τα ενδιάμεσα. 

Products Το CLICK επιβλέπει την παραγωγή όλων των προϊόντων που μπορούν 

να τυπώσουν τα θερμικά printer της Mitsubishi δηλ. εκτός από απλές εκτυπώσεις 

σε διάφορες διαστάσεις, αντίγραφα, ημερολόγια (EasyGifts), ευχετήριες κάρτες, 

φωτογραφίες ταυτότητας και διαβατηρίου και οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο PhotoPrintMe. 

Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας

Ακόμη και όταν το CLICK δουλεύει μπορεί να έχει πρόσβαση στις εξής υπηρεσίες 

προστιθέμενης αξίας  mecloudprinter.com • Dispatcher • Monitor status • Remote 

support • Live Update • Backup • Statistics • 

Hotfolder • PhotoPrintMe

 

Mitsubishi 
Οι επαγγελματικοί θερμικοί 
printer στην έκθεση

Στο περίπτερο της Δ.&.Ι. Δαμκαλίδης 

στην επικείμενη Photovision & 

Image+Tech οι επαγγελματίες της 

εικόνας θα έχουν την ευκαιρία να 

δουν από κοντά  και να μάθουν 

περισσότερα για όλη τη γκάμα 

θερμικών dye sub εκτυπωτών της 

ιαπωνικής Mitsubishi. Ανάμεσά τους 

θα είναι και ο ο professional έγχρωμος 

θερμικός  Μitsubishi CP-D90DW  που 

καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο στο 

κατάστημα και στο γραφείο αποτελώντας 

έτσι πρόσφορη λύση στη σύγχρονη 

πραγματικότητα. 

Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία 

επανατύλιξης της Mitsubishi, μπορεί 

να τυπώνει διαφορετικά μεγέθη χωρίς 

καμία σπατάλη χαρτιού. Έτσι δεν 

χρειάζεται αλλαγή ρολλού χαρτιού 

όταν για παράδειγμα αλλάξουμε από 

το 10x15cm στο 15x23cm. Επιπλέον, 

το μηχάνημα διαθέτει εξελιγμένο 

σύστημα ψύξης το οποίο του επιτρέπει 

να ανταπεξέρχεται μεγάλους αριθμούς 

εκτυπώσεων και ταχύτατη παραγωγή 

χωρίς κίνδυνο υπερθέρμανσης. Ο 

Μitsubishi CP-D90DW  έχει κατασκευή 

βαρέος τύπου και διακρίνεται για την 

υψηλή παραγωγικότητα αφού χρειάζεται 

μόλις 7,8sec. για μία εκτύπωση 

10x15cm. H ειδική επίστρωση του 

χαρτιού προσφέρει προστασία από 

φθορά και η επιλογή matte ή glossy 

γίνεται χωρίς εναλλαγή αναλώσιμου.
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!�"�#�� �$��%#�" Kodak 6900 
Από την Divitec AE για τους επαγγελματίες φωτογράφους και τα 

φωτογραφικά καταστήματα!

Πλησιάζει η μεγαλύτερη έκθεση imaging στην Ελλάδα. Η DIVITEC πιστή στο ραντεβού 

της συμμετέχει στην έκθεση Image+Tech & Photovision 2019 από τις 5-7 Απριλίου στο 

εκθεσιακό κέντρο Helexpo στο Μαρούσι και καλεί τους επαγγελματίες της εικόνας να 

μετάσχουν στη μεγάλη κλήρωση με δώρο ένα professional printer Kodak 6900. Με 

κάθε παραγγελία άνω των 300€ στο περίπτερο της Divitec AE (Επίπεδο Β, Περίπτερο 

Β10) oι πελάτες της εταιρίας λαμβάνουν μέρος στην κλήρωση ενός Kodak Photo 

Printer 6900. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν υφιστάμενοι ή νέοι πελάτες.  
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Stand D14

https://www.blackpoint.gr/demo
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Yuneec
Νέα αντιπροσωπεία στην Ελλάδα η εταιρία Δ. & Ι. ΔΑΜΚΑΛΙΔΗΣ ΑΕ

H Yuneec International Co. Ltd. ιδρύθηκε το 1999 στο Hong Kong και σήμερα 

συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρίες στον τομέα των drones με σημαντικό 

KnowHow και εκατοντάδες ευρεσιτεχνίες στο ενεργητικό της. Παράγει drones σε 

πολλές κατηγορίες ενώ ξεχωρίζει με τις σχεδιάσεις εξακόπτερων εκεί που άλλοι 

ανταγωνιστές αρκούνται σε τετρακόπτερα, έχοντας έτσι πλεονέκτημα ασφάλειας στην 

πτήση λόγω rotor redundancy (μπορούν να πετούν και με πέντε ρότορες). 

Στην ελληνική αγορά η Δ. & Ι. Δαμκαλίδης ΑΕ παρουσιάζει τα παρακάτω τέσσερα 

camera drones της Yuneec:

Yuneec H520: το H520 είναι ένα εξακόπτερο σχεδιασμένο ειδικά για επαγγελματική 

χρήση και μπορεί να συνδυαστεί με διάφορες επιλογές κάμερας. 

Yuneec Typhoon H: το βραβευμένο Typhoon H αποτελεί  προηγμένη πλατφόρμα 

εναέριας φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης σε compact μέγεθος, προσφέροντας 

απόδοση που μέχρι τώρα πρόσφεραν μόνο τα high-end επαγγελματικά drones. 

Yuneec Typhoon H Plus: Οι φωτογράφοι και βιντεογράφοι θα εκτιμήσουν τις 

αυτόματες λειτουργίες πτήσης που τους επιτρέπουν μεγαλύτερη ευελιξία και 

προσαρμοστικότητα στις εκάστοτε ανάγκες των χρηστών. Και τέλος το πτυσσόμενο 

Yuneec Mantis Q: Προτείνεται για χρήστες που παίρνουν το drone στα ταξίδια 

τους. Διαθέτει φωνητικό έλεγχο  και παρακολούθηση χρήστη ενώ το σύστημα 

εξοικονόμησης ενέργειας προσφέρει ως και 33 λεπτά χρήσης.

Η νέα επίσημη αντιπροσωπεία Δ. & Ι. Δαμκαλίδης ΑΕ θα παρουσιάσει για πρώτη 

φορά στο ελληνικό κοινό τα  drones της Yuneec, στην  Photovision & Image+Tech 

2019, περίπτερο Β2.
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BLK.indd   1 19/3/2019   5:20:16 πμ

http://www.m-z.gr/
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Digitrade
H DIGITRADE στην Image+Tech & Photovision 2019

H εξειδικευμένη στο λογισμικό και στα applications για τα φωτογραφικά 

καταστήματα και τους επαγγελματίες φωτογράφους εταιρία DIGITRADE 

(περίπτερο D1A) θα παρουσιάσει στην φετινή διοργάνωση τα προϊόντα 

λογισμικού των εταιριών Pixel-Tech και Odessos Color αλλά και άλλων 

συνεργαζόμενων εταιριών

Πιο συγκεκριμένα θα παρουσιαστούν λύσεις λογισμικού για:

Φωτογραφία διαβατηρίων – ταυτοτήτων πιστοποιητικών με τα εξαιρετικά 

προγράμματα  ID PHOTOS 8 PRO, ID MAKER 

Λογισμικό για εκτύπωση φωτογραφιών σε Γάμους, Δεξιώσεις, Συνέδρια, 

παιδότοπους EVENT PRINT

Λογισμικό που μετατρέπει τον υπολογιστή σας σε ένα πλήρες photo kiosk – 

PICTURE MAKER SOFTWARE

Applications για smart phones για μεταφορά στο κατάστημα σας των 

φωτογραφιών από τα κινητά προς εκτύπωση – 

MOBILE PHOTO KIOSK -PHOTO ORDER

Λογισμικό για δημιουργία των δικών σας ημερολογίων αλλά και photo books 

CALENDAR CREATOR -ΡHOTOBOOK Software

Και το νέο λογισμικό για διαχείριση εκτυπωτών και Dry Labs – ONE PRINT – 

DRY LAB Software

������� D | 
��������� D1�
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handcrafted digital photo printing
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artPhotoClub 
Live φωτογράφιση πορτραίτου με μοντέλο, με 
υποστήριξη εξοπλισμού Godox από την εταιρεία 
ΣΤΑΜΟΣ Φωτογρ αφικά

Τα μέλη της Λέσχης στήνουν φώτα στην Image+Tech 

και Photovision, στο περίπτερο της Λέσχης DK8 και 

οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια τεχνητού φωτισμού 

φωτογραφίζουν την Elisavet την Κυριακή 7 Απριλίου από τις 

12.00 ως 15.00. Στη φωτογράφιση μπορούν να συμμετέχουν 

δωρεάν οι επισκέπτες της έκθεσης με δήλωση συμμετοχής 

στο περίπτερό μας μέχρι το Σάββατο 06/04, 23:00 . 

MARUMI/SLIK
Στην Ελλάδα από την Photometron

H Photometron, επίσημος αντιπρόσωπος των γνωστών 

εταιριών Hasselblad, Zeiss, Datacolor, Broncolor κλπ. 

ανεκοίνωσε την ανάληψη της αντιπροσωπείας και την 

έναρξη διάθεσης των προϊόντων του Ιαπωνικού οίκου 

MARUMI, ενός εκ των μεγαλυτέρων κατασκευαστών 

στα φωτογραφικά και κινηματογραφικά φίλτρα. Τα 

προϊόντα του οίκου θα είναι διαθέσιμα για επίδειξη 

στο περίπτερο της Photometron-(D1a) στην έκθεση 

Photovision/Image+Tech 2019. Ανάμεσα στα προϊόντα 

που θα παρουσιαστούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν: 

Τα τετράγωνα μαγνητικά NDGrad φίλτρα για TV 

και Cinema καθώς και οι EXUS Lens Protect Solid 

που θωρακίζουν τον φακό. Από τη Photometron 

επίσης θα αντιπροσωπεύονται πλέον και τα τρίποδα 

του Ιαπωνικού οίκου SLIK, ενώ στην έκθεση θα 

παρουσιάζονται μεταξύ άλλων οι κεφαλές Μicro-

Μotion ASTRA καθώς και η σειρά τριπόδων με 

ενισχυμένα ανθρακονήματα Carbon PROCF της Slik.

�

H VIEWSONIC ���� Photovision 
& Image+Tech
Με νέα μοντέλα monitor 

H γνωστή εταιρία κατασκευής monitors Viewsonic που διαθέτει στη 

γκάμα της και εξειδικευμένη σειρά για φωτογράφους, γραφίστες και 

Βιντεογράφους θα παρουσιάσει τα νέα της μοντέλα στο περίπτερο 

D1A στην έκθεση Image+Tech & Photovision 2019. Συγκεκριμένα θα 

παρουσιαστεί η σειρά VP που διαθέτει monitors από 24 έως και 38’’ με 

Hardware Calibration, δυνατότητα Pivot, Delta E<2 αναλύσεις μέχρι και 

3840 x 2160 αλλά και έως και 100 %Adobe RGB. Διαθέτουν Super Clear 

IPS τεχνολογία Panel με 178 μοίρες ultra wide viewing angle. Oι οθόνες 

Viewsonic θα είναι διαθέσιμες για επίδειξη λειτουργίας στο περίπτερο των 

εταιριών Photometron & Digitrade.

Για περισσότερες πληροφορίες

https://www.photometron.com/en/prodcut-category/products/monitors/

viewsonic/

http://www.digitrade.gr/φωτογραφικά -monitors

https://www.photometron.com/en/prodcut-category/products/monitors/viewsonic/
http://www.digitrade.gr/%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AC%20-monitors
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���� ����	 €28
Γίνε τώρα συνδρομητής ή ανανέωσε τη 
συνδρομή σου για δύο χρόνια (12 τεύχη αξίας 
64€) και κέρδισε ΔΩΡΟ ένα τρίποδο National 
Geographic, αξίας €28!     

Τι κερδίζεις με τη συνδρομή σου;
• Θα παραλάβεις πρώτος στο χώρο σου 

με την ACS 
το ΦΩΤΟγράφο πριν κυκλοφορήσει 
στα περίπτερα.

• Εξοικονομείς χρήματα! Με τη διετή συνδρομή 
σου στην ουσία πληρώνεις για 11τεύχη ενώ 
παραλαμβάνεις12.

• Αποφεύγεις τυχόν μελλοντικές αυξήσεις στην 
τιμή πώλησης 
του περιοδικού.

• Δεν έχεις το άγχος να το αγοράσεις ή τον 
φόβο εξάντλησής του.

• Απολαμβάνεις ειδικές προσφορές που 
προορίζονται μόνο για τους συνδρομητές.

Πώς θα γίνεις συνδρομητής;
ή μπες τώρα στο eshop www.photo.gr/

subscription και αγόρασε αυτή τη μοναδική 
επετειακή προσφορά. (Το δώρο θα σου 
αποσταλεί μαζί με το επόμενο τεύχος Νο 260).

ή βρες μας στο περίπτερο του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ 
στη PHOTOVISΙON & IMAGE+TECH και γίνε 
εκεί συνδρομητής.

ή τηλεφώνησε στο 210 8541400 

Η προσφορά ισχύει έως 7 Απριλίου

ΝG 3 Way 
Head 
Tripod S - 
NGPHMIDI

Επωφεληθείτε! 

Περίπτερο C2.

 Σας περιμένουμε!

1 9 8 9 2 0 1 99 8 9 2 0 1

http://www.photo.gr/product/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%AE-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CE%BF-%CE%BC%CE%B5-%CE%B4%CF%89%CF%81%CE%BF
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Photometron 
Tα highlights του περιπτέρου 

Ανάμεσα στα πολλά επαγγελματικά προϊόντα στο περίπτερο Photometron, 

ξεχωρίζει το μονομπλόκ φλας μπαταρίας SMDV B500. Εφοδιάζεται με TTL 

φλασομέτρηση κσι HSS sync υψηλής ταχύτητας για Canon, Nikon, and Fujifilm 

μηχανές ενώ αναμένεται και έκδοση για Sony. H έξυπνη μοντούρα συμβατή 

με Bowens εξασφαλίζει συμβατότητα με πάρα πολλά light modifier που 

κυκλοφορούν. Η λάμπα πιλότος LED 12W εξασφαλίζει άνετο modelling, όσο 

για τη μπαταρία lithium ion είναι αρκετή για 300 τουλάχιστον λάμψεις πλήρους 

ισχύος.

Kodak Moments M1
Mικρό και εύχρηστο Order Station

To νέο, προσιτό και μοντέρνο order station 

Moments M1 θα λανσαριστεί για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα στα πλαίσια της έκθεσης 

που  ξεκινά την Παρασκευή 5 Απριλίου. 

Ξεχωρίζει με τις πολύ μικρές διαστάσεις , την 

επαφική οθόνη 13,3in. IPS με ανάλυση full HD 

1920x1080pixel και τη συμβατότητα με κάρτες 

SD, CF, xD Picture, MS με οπτικούς δίσκους CD/

DVD, USB flash drive. Έχει ακόμη σύνδεση WiFi 

με αντίστοιχες συσκευές και τρέχει λειτουργικό 

Kodak Moments. Συνδέεται με εκτυπωτές Κοdak 

Photo printer 6850, 8810, 305, 6900, Kodak 

Duplex Photo Printer DL2200 και scanner Kodak 

Rapid Print Scanner I/II και Picture Maker G4 

SeriesPS12/PS13.

Η γνωστή DataColor παρουσιάζει στο 

περίπτερο την επόμενη γενιά Spyder X 

για εύκολο καλιμπράρισμα monitor, 

επανασχεδιασμένη για καλύτερη ακρίβεια. 

Κυκλοφορούν δύο εκδόσεις, το Spyder 

X Pro για φωτογράφους και σχεδιαστές 

και Spyder X Elite με πιο προχωρημένες 

ρυθμίσεις για απαιτητικούς επαγγελματίες. 
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�enro
Nέα προϊόντα

Δύο νέα προϊόντα στήριξης εντάσσονται στη μεγάλη γκάμα Βenro. To 

Βenro Connect Video Monopod System είναι ένα έξυπνα σχεδιασμένο 

μονόποδο ειδικό για video με ακτινική βάση. Το προϊόν δίνει έμφαση 

στην ευελιξία και μπορεί να μετασχηματιστεί για πολύ χαμηλή λήψη ενώ 

περιλαμβάνει ειδική λαβή ball με κλείδωμα και ευχέρεια κινήσεων ως 

90°. Το δεύτερο είναι το ηλεκτρονικό gimbal τριών αξόνων Benro RedDog 

Stabilizer το πρώτο στη σειρά των αντίστοιχων συστημάτων που ξεκινά να 

παράγει η Benro και απευθύνεται κυρίως σε χρήστες mirrorless μηχανών. 

Για περισσότερες πληροφορίες και τον τρόπο λειτουργίας δείτε  https://

www.youtube.com/watch?v=CvegIDqJzMg 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDRvE-aRxJg

E������ B | 
��������� B15

https://www.youtube.com/watch?v=ZDRvE-aRxJg
https://www.youtube.com/watch?v=CvegIDqJzMg
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A FUN SERVICE FOR YOUR EVENTS !
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DIGITAL LAB SERVICE Μ. Ε.Π.Ε.
Φιλοκτήτου 6, 136 78, Αχαρναί, Τηλ.: 210 2442585, Fax: 210 2442589, email: info@digitallabservice.gr  www.digitallabservice.gr

Tοπικός συνεργάτης: ΚΡΗΤΗ Παπαδόπουλος Ευθύμιος | 2810 390515

Ελάτε να selfάρουμε στην

Περίπτερο D14
��������	
�
�	����

• Κάνετε νυχτερινά και βαρεθήκατε 
τους διάφορους εκτυπωτές;

• Εκτύπωση 10x15cm σε 1’’ σας κάνει;
• Εκτύπωση 15x20cm σε 3’’ σας κάνει;
• Κόστος φωτογραφίας υπέρ χαμηλό σας κάνει;
���� � �610  � ��	
����� �������� 
��� ����� ����� ��� ����!

ς κάνει;

NEW
 

Τιμή Έκπληξη!

• Εύκολη μεταφορά (μόλις 
43,5kg σε 3 κομμάτια).

• Εκτύπωση φωτογραφιών 
και απευθείας αποστολή 
φωτογραφιών σε Twtter, 
Facebook ή σε email.

• Mέχρι 6 templates, 
από 1 έως 4 πόζες ανά 
φωτογραφία). 

• Ευχάριστο, γρήγορο και 
πολύ εύκολο στη χρήση 
software. 

https://digitallabservice.gr/language/el/
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 �!� 
�"��"������
� ����#����, 
� ��� ������ � ��� �#��� �� $����� �� � 
�""� �� %���.

��&�
�� %� ��� ������ ��� �
���
 ��"��
"' ����� %� �� �"�����, ����� 
%� ����'�
��� �
 DVD, ����� (
�����& %� #���%��#�
� �� &"� ���� 
������ �
��(! ����. �� �
�$"'���� ������
��)���� ��& �� ��� �"�� �� %� 
%� "&%��� �������#��� �� 
����&���� ��� ��" ���"����!�
 ��� design.

Αrtbox & frame box | Σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων & χρωμάτων 

�� �!� �""� ���*&��� ��� ��� ����
"�!� �������' ��������� ���� �%��� 

��� �� +rtbox �� �� Frame Box, �� ����� 
��� &� �� ��"��
"�� ����
� �� 
����(
 ���� ����%���� «����� %����» �� ������)
�� �
 �� �"�����. 
-������� 
���&� 
���� ����"��, �"�� ��� ����
� �� 
�"�(
 � 
#���%��#��, ��"��' �
������
� �� �#������, �� ����� ������)���� �
 
��������� 
���
��� %�  �� �� ��"������� �� 
��������& �
 ������� 
�� ��&���� �����"
���.

Αpp | Νέο προϊόν

��������
 �""� ��� 
��
"/� ����!�� ���*&� ��� �����
 ��&�#��� 
"�����
: � �
"���� ��
 ��� �����&���� �� ������
 ��� ��"& ��%�&���� 
��& ��� #���%��#�� ��� $���
� ��� %����. �� $���
� ���%����)
�� ������ 
�� ���$�""
�� ��� ����& ���. 

E������ D | ��������� D11�
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����� MyAlbums ����� ��& �� 
%�/�
� ��"'�
�, ��
 
�
��
��
 �� �������&���� ��� �
 
����
�  
(�%�%�� �� ����
� �� �������'����
 �� �� �����!(���
 � �""�. �����/� � �"���� 

��� ��"! ������&�, �
 ����%�����&���� �
 ��&���� �� ����. ��".  
�����
 ����%������� 
�
 �
��' ������� �� �������� ��������� ������(�� ��� 
(�%�%/� %� &"
� �� 
��
�'�
�. 
�� ��&$"��� 
��� � ��
��
��� �/"���  photobook ����� ������"���� "���'�. +��& ������� 
��������#
 ��� �"��� �� ��)� ��� #���%��#�, %��� � ������"��'� "���'� �%���)
 
photobook ��
��
��� online ����� �� ���
�$�""
�� ���
�� 
����
���. +��& �� ��&$"��� �� 
�� ��!�
 �� 
�&�
�� ��&��. 
0��� MyAlbums ��������!�
 �� �����
 ��������� ���*&��� &��� �� framebook, ��� ����� 
�"����� ��� ���)
 �
 �����)�. +��& �""�)
 ��� ��&�� ����'�
���� ��� 1�#���! �"����� 
�#�! ����
� �� 
��� ����& ���� �
 ����� ���"� ' ��&�� �� ���� �����. 
�� �""� ��������� ��� ����� ��"� %� ��� ��&�� #��� �� 
������� 
��� � �!��
�� ��� 
��������� #���%��#��� �
 �� $���
�. ��&�
�� %� ��� app �
 �� ��'�� ��� ������ �����!�
 
�� ���������
 ��� �������� #���%��#�� �
 ��� 1�#��& �"����� ' �����'���
 �""�! �� 
�� ��!�
 ��
�� �� $���
� ��� ����& ��� ��� �����
�� �
 �� #���%��#��. 2� �����
%�� ��� 
���& ��� )
�%���! ��� 
��� ��������� ���� �
 ��� 1�#��& �"�����, $�)����� �� ����& 
���� �
 ���& ����
� �� ���(
 � ���&� ��� )
�%���!. ��&�
�� %� «�!��
��» ��� printing 
�
 ��� �
���"�%��. ������, ��������
 �� �� ��� �
�� ��& ����
��'� ��&����� ����� fine 
art %� ���
��' ���'���� 
����/�
�� ���� ��& 100 ��&��, ����� ����� %� ����!� ��� 
��"��� ����'�
��� ��� 
�&��� ���� %� �
���&�
�� ��& �� )�'!

T���� ����	
����� 
��������	
 MY ALBUMS
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My albums.indd   1 19/3/2019   4:34:26 πμ

http://www.myalbums.gr/
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������� ������������� 
Γενικός Διευθυντής FISΗ EYE

Η εταιρία ΦΙΣΑΙ ΕΜΠΟΡΟΤΕΝΙΚΗ ΕΠΕ, με διακριτικό τίτλο FISHEYE LTD 

δραστηριοποιείται από το 2012 στο φωτογραφικό χώρο. Tα στελέχη μας διαθέτουν 

πολυετή εμπειρία και εκπαίδευση από μεγάλους οίκους του εξωτερικού όπως Epson, 

Chromalux, Sawgrass, Unisub, Bestsub, Sefa, Insta κ.ά. Ως επίσημοι μεταπωλητές και 

επισκευαστικό κέντρο της Εpson έχουμε βραβευθεί με Epson Pro Graphics + Partner 

Gold 2017, 2018 καθώς παρέχουμε επιπλέον εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για 

εκτυπωτές Epson LFP και drylab. 

Πρόσφατα σε συνεργασία με τη CHN Paper, η εταιρία μας επεκτάθηκε στο χώρο 

των γραφικών τεχνών, εκτυπώνοντας σε διαφόρων τύπων υλικά με τεχνική  

θερμομεταφοράς (Sublimation). 

Η ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και μηχανημάτων της Fisheye σας περιμένει στον 

εκθεσιακό μας χώρο. Η αγορά σήμερα με όλες τις παθογένειες που μαστίζεται, φαίνεται 

να ανακάμπτει με αργούς ρυθμούς. 

Κύριο πρόβλημα παραμένει η ρευστότητα ειδικά στο φωτογραφικό κλάδο. 

Παράλληλα η “επιθετική πολιτική” άλλων κλάδων οδηγεί στην διεκδίκηση μεριδίου 

από τον προαναφερθέντα. Εκτιμούμε, λοιπόν ότι υπάρχει ζήτημα μερικής συρρίκνωσης 

X-Rite i1 Studio
Σε επίδειξη από την ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Κεντρική θέση στο περίπτερο της AΝΑΠΤΥΞΗΣ θα έχουν τα προΪόντα 

χρωματικής διαχείρισης Χ-Rite. Το I1 Studio ενδιαφέρει ιδιαίτερα τους 

φωτογράφους αφού πρόκειται για μια λύση καλιμπραρίσματος all in 

one, κατάλληλη για profiling oθονών, projector, scanner και εκτυιπωτών. 

Πλαισιώνεται από το ειδικό αντίστοιχο software βασισμένο στο I1 X-Rite 

Profiler, την εφαρμογή ColorTRUE Mobile στην περίπτωση που θέλει κάποιος 

να καλιμπράρει iPhone ή iPad και την πρότυπη χρωματική κάρτα ColorChecker. 

κυρίως λόγω της επιφυλακτικότητας 

στη λήψη αποφάσεων από τους 

επιχειρηματίες του χώρου. 

Η PHOTOVISION &IMAGE+TECH 2019 

για μας είναι η τρίτη κατά σειρά έκθεση 

που θα παρουσιάσουμε προϊόντα 

sublimation τη φετινή χρονιά, πέρα από 

τα προϊόντα Epson. Κύρια εστίαση στις 

προωθητικές μας ενέργειες αποτελεί 

ο χώρος του διαδικτύου. Φυσικά δεν 

εγκαταλείπουμε τις πάγιες τακτικές μας, 

με παρουσιάσεις στον εκθεσιακό μας 

χώρο. Στο τέλος του χρόνου και με 

κατάλληλη προεργασία θα έχουμε μια 

νέα κίνηση που όμως δε θα αναφέρω 

την παρούσα χρονική στιγμή.
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Kαι τώρα η εταιρεία Deluxe Frames εισάγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά μεγάλη 

ποικιλία σε ασημένιες κορνίζες 925� πλαισιωμένες από ραφιναρισμένο ξύλο και 

κατάλληλες για όλες τις περιστάσεις!

��������	
��
Ασημένιες κορνίζες 

Silver Art New Line

Από το 1969 στο χώρο 
της φωτογραφίας 

τώρα και με εισαγωγές 
ασημένιας κορνίζας!

Επισκεφθείτε το site μας www.photohliadis.gr για να δείτε όλη την γκάμα μας σε 
ασημένιες & ξύλινες κορνίζες. Για υπεύθυνη κι άμεση επαφή επικοινωνήστε μαζί 

μας στο τηλ. 2105622361 & 6973244624.  

����������	
������

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

"��###$%&'('&)*+,*-$./�0�1��*23'4%&'('&)*+,*-$./Bρείτε μας στο Stand: D23α

��������	
��

Hliadis.indd   1 19/3/2019   9:15:52 μμ

https://www.photohliadis.gr/%CE%B1%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BD%CE%AF%CE%B6%CE%B5%CF%82
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Digital Lab Service 
E������ D | ��������� D14

	 
���
�� ��� ����������
��� ������� �� �
"
����� ����
 ��&�� 
���� �/�� ��� ���"������ %� �"&�
�, drylab  �� dye sublimation 

��������, ����#������� �����, ���$��
�, �
"��� �"� �1�"'� 
��&�����. ����""�"� �
 ��� 15
�' �������� ��� ���� #���%��#�& 
�"���, � 
����� ��� 
��� ��&�� �������� ���� �/�� ��� minilab �� ��� 
#���%��#�/� 
������/� �
%�"�� #����, �
 ����
��
� �"��"�������� 
service �� �����'�(�� 
��&� ��� �""���� �""� �� �
 �/�
� ��� 
7�"������ �� �� �&��. 0��� 
�
��&�
�� Photovision & Image+�ech 

2019, �� �����������
 %� ��/�� #��� ��� Selfie Booth ���/� �� ��� Mini 
�hotobooth %� #���%��#�
� ��$�������, ����&����� ��� 
���
��� Kis PhotoMe ��� 
���������
!���
 %� ���� ��� 15 ���, H Kis ��
 �� �
���&�
�
� 
%��������
� 
���� �&��� �
 ������ 
����� �����'���� ��� �� ��� �������� ��"�&�
�
� 
����� 
&��� ���� ��'���� �
 ��#���  �
����� 
������ ���
�� �� ������!�. +(�)
 �� 
���
��
� &� � 
���
�� ��� ��
 
%������'�
 ���&��� �������� ���� ��
�$
�� 
��� 	�+. ������, �� �����������
 �"��"������
� "!�
� ��� �
����!� 

��������  �
 ��������& �
 ��� ��� �&�� ��� ��"�$��$
������ HiTi �� $
$���� 
�� ���!���� =610. ��&�
�� %� ���� 
������' 
�&� �
�������� ��� ��
�)
�� 
1sec %� �� 
����/�
  #���%��#�� 10x15 �� 3sec %� 15x20. A�
��!�
�� �
 
#���%��#��� ��� ��"��� %�'%��� �� �����' 
��!���� %� ����
���  event ' ��� 
�����������!��� �
 #���%��#'�
� 
��&� (
�����
��� �"�. -� &1� &� � =610 
����
� �� ���/�
 2000 #���%��#�
� ��� /�� ���/� �� ���&���� ��� 140cm �’ 
��� �"�. ����#���� �� �""
� 
���%

� ����� '�� ���%�������
� %� ��� ���
��.

������ ���������
DIGITAL LAB SERVICE E��
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Ολοκληρωμένο πακέτο γάμου

Μακ. Αμύνης 6, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310242124

alboom.gr@gmail.com
www.alboom.gr

1

Ολοκληρωμένο πακέτο βάπτισης2

Ολοκληρωμένο πακέτο βάπτισης3

Περιλαμβάνει: Άλμπουμ 30x80 - 25 σαλ. • Άλμπουμ 15χ40 - 25 σαλ.
Κουτί για το μεγάλο άλμπουμ & Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD

1+2=215€
1+3=240€
με συνοδευτικά
κουτιά και DVD

180€

1+2=170€
1+3=195€
με συνοδευτικά
κουτιά και DVD

150€

1+2=195€
1+3=230€
με συνοδευτικά
κουτιά και DVD

170€

Περιλαμβάνει: Άλμπουμ 30x60 - 20 σαλ. • Άλμπουμ 20χ40 - 20 σαλ.
Κουτί για το μεγάλο άλμπουμ • Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD

Περιλαμβάνει: Άλμπουμ 30x60 - 20 σαλ. • Άλμπουμ 20χ40 - 20 σαλ.
Κουτί για το μεγάλο άλμπουμ • Κουτί για φωτογραφίες • 1 θήκη DVD

1) Φωτογραφία passepartout 
2) Λινό ύφασμα με ξύλινο στοιχείο & εκτύπωση UV

2 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ

1) Ενιαίο με φωτογραφία 2) Φωτογραφία + δερματίνη 
3) Εκτύπωση UV στη δερματίνη

Ξύλινο με εκτύπωση UV

3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ

ΕΞΩΦΥΛΛO

http://www.alboom.gr/
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Photo Hosting
 BLACKPOINT ����������� ��� ��������� Photo Hosting ��� ��������� ���� ���������� ��� 
���������� ��� ����!�� ���� ������ ��� �� ��� ��� ���� ����� �� ����������� ��
 ����������
 ���. " 
��!������
 ��
 ���������
 ��������� ����
 �������#������
 ����������
:

1. �������� 
����
�������� ��� site ���
� �
"���� $"��
 �� �
�%���� ��� #���%��#�/� �� ���
 ��� ����%%
"�� ��� ���� 
��’ �� site ���. C��� ��
 ����
��
� ��� ��'�� � �
"���� �� ��
 ��""�� #���� ���� �
"��� ��� 
���� �� ����"'(
 ���� �
"�' ����%%
"��. G�� ������%
��
 ��� site ��� ��%���' 
���
1�&���� �
 
�����"
��� �� site ��� �� ���$�""
�� 1�"� ��� ���)��'�
� ��� Google �� $���� �� �
��!�
�
 �� 
�
"���"&%& ���!

2. ����	�� ������ ��� ���� �
	��
� ��� 
������%'���
 %� 
��� ��� �
�$�""�� 
������!��� ��� � �
"���� �� � ��%%
�
�� ���, �
 �� ��'�� 
��%�
������� �����!, $"����� �� #���%��#�& �"�& ��& �� %���, �� $����� 
' �""
� 
���"/�
� &��� ���
"��
� ��"���� %
%��&�� ��". ���� ��� ��& ��� site!

3. ������������ ������ ��� 
���
�/�� ��
�
 �� ����""�"� 
�%�"
�� %� �� 
����
���
 �� ��&�� ��(�&����� ��� #���%��#�/� �
 
�&�� 1 �
��
�&"
���! ���� ��� "�%����! � #���%��#�
� ��
$������ ���&����, �� 
�
 ���&���� �
�����#' ��)&���� �� ���
��� ������. 2��
�� resize �
 ���' ���"��� 
�� �������
 �
 watermark �� "�%&���& ���. �&"� � �
"���� 
�"�(
 �� #���%��#�
�, 
� ����%%
"�� �� ������
��
� ���� 
�#��
� 
�%����� �
 #���"��� �� ���#���"��� 
�.�. � 
�"�%�� ��� #���%��#/� %� �� 1�#��& �"����� �
 ��� #��
"�, � ����%%
"�� %� 
�� 
����/�
� (���$��, 13=18) �
 �""� �"�.

!�������
 ��� ����
��� ��� www.blackpoint.gr/demo

Professional

E������ D | ��������� D14
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TYPOMA.indd   1 27/9/2018   3:34:44 μμ

https://tipoma.gr/
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Οrama Studies
Εξειδικευμένα σεμινάρια φωτογραφίας 
Σημαντικοί στο χώρο τους φωτογράφοι, μοιράζονται την εμπειρία τους σ’ ένα γεμάτο δράση πρόγραμμα 
σεμιναρίων που περιλαμβάνει ζωντανές φωτογραφίσεις, παρουσιάσεις και διαλέξεις, με παράλληλη μετάδοση σε 
γιγαντοοθόνη. Oι εισηγητές παρουσιάζουν τη δουλειά τους και αποκαλύπτουν τεχνικές, επαγγελματικά μυστικά και 
συμβουλές για μια επιτυχημένη καριέρα στη φωτογραφία.

Κυριακή 7.4.2019
Mastering Portrait Lighting
Εισηγητής: Κοσμάς Κουμιανός
Live φωτογράφιση,10:00-13:00 
Creative Sport Photography
Εισηγητής: Vladimir Rys
Παρουσίαση & Ομιλία, 18:00-20:30

Σάββατο 6.4.2019
Advertising & Food Photography: Making Delicious Pictures 
Εισηγητής: Μάριος Θεολόγης 
Ομιλία & Live φωτογράφιση, 10:00-13:00

Talk Fashion
Εισηγητής: Bill Georgoussis, 
Παρουσίαση & Ομιλία, 18:00-20:30

Όλες οι διαλέξεις θα είναι στα Ελληνικά. Εισιτήρια: viva.gr.& στο χώρο διεξαγωγής
Τηλ.: 2107701709 - orama@oramastudies.gr 
www.oramastudies.gr/helexpo-seminars| Aίθουσα E3

PhotoWeddingStories Σεμινάρια φωτογραφίας γάμου 
Παρασκευή 5.4.2019
10:00-13:00 Σωτήρης Τσακανίκας
Η μέθοδος κερδίζει το ταλέντο

19:00-22:00 Salvatore Dimino
Διαχειριστείτε 100 γάμους τον χρόνο!

Σάββατο 6.4.2019
10:00-13:00 Νίκος Πεκρίδης
Η φιλοσοφία του γάμου

19:00-22:00 Jerry Ghionis
Αξία, θνησιμότητα & κληρονομιά 

Κυριακή 7.4.2019
10:00-13:00 Johnson Wee
Σεμινάριο φωτισμού

19:00-22:00 Jerry Ghionis
Ποζάροντας δύσκολα θέματα

Aίθουσα E2 | Πληροφορίες: 6944717786, 2310452299   www.pws.gr 

www.oramastudies.gr/helexpo-seminars
www.pws.gr
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Κώστας Κορωναίος 
«Η αποπλάνηση του Polaroid» | Aτομική έκθεση

Όταν οι συμβατικές φωτογραφικές τεχνικές αγγίζουν τα όριά τους, ο δημιουργός με τις ευαίσθητες κεραίες του το συνειδητοποιεί 

και αναζητά την πρωτοτυπία. Να ξεφύγει από την πεπατημένη. Να υλοποιήσει με μοναδικό και ανεπανάληπτο τρόπο το όρομά 

του, την προσωπική του εικόνα. Τα υλικά στιγμιαίας εμφάνισης της Polaroid ταίριαζαν σε παρόμοιες πειραματικές εφαρμογές και 

αναζητήσεις – και μάλιστα στην τεχνική emulsion transfer (ή lift) την οποία υπηρέτησε σε επίπεδο state of art o Κώστας Κορωναίος.

Στη PHOTOVISION & IMAGE+TECH θα εκθέσει 35 αυθεντικά έργα του και θα απαντήσει σε ερωτήσεις για την τεχνική και για την 

ιδιαίτερη αισθητική των φωτογραφιών Polaroid. Tμήμα αυτής της δουλειάς δημοσιεύεται στο τεύχος  Νο 259 του ΦΩΤΟγράφου 

που κυκλοφορεί.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Κώστας Κορωναίος συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα περιοδικά στα editorial μόδας, πάρα πολλές διαφημιστικές εταιρείες και 

σχεδόν με όλες, τις μεγάλες βιοτεχνίες ένδυσης για καταλόγους και διαφημιστικές καταχωρήσεις. Το επαγγελματικό του μεράκι 

έχει ταξιδεύσει σε πολλά εξωτικά μέρη του κόσμου, δημιουργώντας εικόνες. Έχει πειραματιστεί με διάφορες φωτογραφικές 

τεχνοτροπίες και έχει παρουσιάσει πολλές καλλιτεχνικές δουλειές του ειδικά με Polaroid.
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http://www.tsililis.gr/
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Και σε αυτή τη διοργάνωση της PHOTOVISION & 
IMAGE+TECH κάτω από την ίδια στέγη δεκάδες 
φωτογραφικές ομάδες, οργανωμένοι φορείς αλλά και 
μεμονωμένοι φωτογράφοι ενώνουν τη φωτογραφική 
τους ματιά, εκθέτοντας τις εικόνες τους με κοινή 
θεματική: «Η πόλη μου!». Σε ειδικά διαμορφωμένους  
χώρους σε πολλά σημεία εντός του εκθεσιακού 
χώρου θα έχετε την ευκαιρία να δείτε πολλές ποιοτικές 
φωτογραφικές δουλειές. 

«Η πόλη μου!»
Μεγάλη θεματική έκθεση φωτογραφίας με τη συμμετοχή 
σωματείων, ομάδων & μεμονωμένων φωτογράφων

Bahareh Hosseini/Metapolis Νίκος Tσιμπούλης / Shadows Πάνος Μυρογιαννάκης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ
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Καλλιτεχνικό γυμνό ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Το γυμνό διαχρονικά στάθηκε σημαντικό και αναπόσπαστο θέμα στην φωτογραφική δημιουργία. 
Αποθεώθηκε από την κλασσική αρχαιότητα και την Αναγέννηση και στην πορεία του χρόνου κατέχει 
περίοπτη θέση στις εικαστικές τέχνες, σε σημείο που σήμερα δεν χρειάζεται να αιτιολογήσουμε την αξία 
και την αποδοχή του στον κόσμο της φωτογραφίας. 

Την επίδοσή του στο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΓΥΜΝΟ αξίζει να διερευνήσει κάθε φωτογράφος που θέλει να μελετήσει 
τη φόρμα και το φως και πως αλληλεπιδρούν με το ανθρώπινο σώμα, ν’ αναζητήσει την πλαστικότητα, 
την υφή και τη μορφή, προσεγγίζοντας το θέμα με τις προσωπικές του αντιλήψεις, τεχνικές και ερμηνείες. 

• Δωρεάν δίωρη φωτογράφηση με Αντρικό ή Γυναικείο μοντέλο από Performer της Έκθεσης. 
• Προνομιακή εκτύπωση και θέση στην Έκθεση φωτογραφίας που θα γίνει στα πλαίσια της EroticART 
• Δωροεπιταγή εκτυπώσεων σε εταιρεία ψηφιακών εκτυπώσεων άξιας 150 ευρώ.
• Τέσσερα εισιτήρια δωρεάν εισόδου για όλες τις μέρες τις έκθεσης. 

• Ένα Flash Rollei Unit 56 (Canon/Nikon) προσφορά του καταστήματος aa-digitalphoto Σταυρινάκης. 
• Προνομιακή εκτύπωση και θέση στην Έκθεση φωτογραφίας που θα γίνει στα πλαίσια της EroticART 
• Τέσσερα εισιτήρια δωρεάν εισόδου για όλες τις μέρες τις έκθεσης

• Δωροεπιταγή εκτυπώσεων σε εταιρεία ψηφιακών εκτυπώσεων άξιας 150 ευρώ
• Προνομιακή εκτύπωση και θέση στην Έκθεση φωτογραφίας που θα γίνει στα πλαίσια της EroticART 
• Τέσσερα εισιτήρια δωρεάν εισόδου για όλες τις μέρες τις έκθεσης

1o Βραβείο

info

2o Βραβείο

3o Βραβείο

Συνολικά θα διακριθούν 25 έργα, δηλαδή θα έχουμε 25 Αναρτήσεις (με διαστάσεις που 
θα ανακοινωθούν προσεχώς). Τα τρία εξ αυτών θα είναι οι τρεις πρώτοι νικητές. 

Όλοι οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν δωρεάν πρόσκληση 
για την ημέρα των εγκαινίων δηλαδή στις 17/5

www.photo.gr/eroticart
Οι όροι του διαγωνισμού καθώς και η συμμετοχές σας στο

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

www.erotic-festival.com  |  eroticart.gr

www.photo.gr/eroticart
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Cosplay Happening
��� Photovision & Image+Tech ��� ��� 	.
.	.
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e-mail: kyriakos.kokkos@efe.com.gr
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The light itself 
Σεμινάριο από τον Sakis Batzalis & την EL GRECO για επαγγελματίες 

φωτογράφους (*κατόπιν εγγραφής) 

Ο βραβευμένος, Wedding & Portrait photographer, Sakis Batzalis, παρουσιάζει το σεμινάριο 

«THE LIGHT ITSELF», χορηγία της εταιρείας ψηφιακών άλμπουμ EL GRECO. Στις δύο ώρες 

που διαρκεί η παρουσίαση θα μάθετε πως φωτίζει και καθοδηγεί τα ζευγάρια του, σκεπτόμε-

νος το άλμπουμ του γάμου τους, πως ποζάρουν για τα πορτρέτα που δημιουργεί στο στού-

ντιό του και όλα τα μυστικά που θα σας βοηθήσουν να αυξήσετε τα έσοδά σας. Η παρουσίαση 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Photovision & Image+Tech 2019 | 5-7 Απριλίου στο HELEXPO 

MAROUSSI το Σάββατο 6 Απριλίου 2019 στις 15:00 στην αίθουσα Ε1. Η είσοδος είναι δωρεάν 

κατόπιν εγγραφής* στο: https://photovision.gr/the-light-itself/   
                                                                             *Προσοχή θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας εγγραφών. 

https://photovision.gr/the-light-itself/
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ΑΜΥ DV
Σεμινάρια και παρουσιάσεις 
στα πλαίσια της Photovision 
& Image+Τech

������� 	4
Παρασκευή 18:00-19:00

Wirecast 12 
& μικρά στούντιο παραγωγής

Θα γίνει παρουσίαση της τελευταίας 

έκδοσης του πανίσχυρου 

προγράμματος Wirecast καθώς 

και της σουίτας επιλογών για την 

δημιουργία βελτιστοποιημένων, 

ολοκληρωμένων, μικρών στούντιο 

παραγωγής.

Σάββατο 19:00-20:00

DaVinci Resolve για τον 
χώρο του Production και 
παρουσίαση της Blackmagic 
Pocket Cinema 4K

Εισηγητές από το τμήμα dvlab.eu και 

την AmyDV θα μας παρουσιάσουν 

την νέα κάμερα Pocket Cinema 

camera 4K και θα μας μεταφέρουν 

βήμα-βήμα στις δυνατότητες χρήσης 

του περιβάλλοντος DaVinci Resolve 

για την παραγωγή. Την παρουσίαση 

συμπληρώνουν οι εξαιρετικές κάρτες 

μνήμης της Angelbird καθώς και τα 

συστήματα τροφοδοσίας της Hawk-

Woods (νέα σειρά μπαταριών NP/ΝPF 

υψηλής χωρητικότητας).

Κυριακή 18:30-19:30

DaVinci Resolve για Post-
Production και παρουσίαση 
της σειράς Post-Production 
Workstations της AmyDV

Εισηγητές από το τμήμα dvlab.eu και 

της AmyDV θα μας παρουσιάσουν 

βήμα-βήμα τις δυνατότητες χρήσης 

του περιβάλλοντος DaVinci Resolve 

για Post-Production, VFX, Grading και 

Delivery χρησιμοποιώντας τα υψηλής 

απόδοσης workstations της AmyDV.

������ ������. 
����������� ��� ��������� D16  
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METApolis 
«���!�, � ���� "��...»
Το METApolis συμμετέχει στην ομαδική έκθεση “H Πόλη μου” και 

παρουσιάζει τα φωτογραφικά έργα 28 προσφύγων και αιτούντων 

άσυλο με γενικό τίτλο “Αθήνα, η πόλη μου...”, που πήραν μέρος 

στο εκπαιδευτικό σεμινάριο για την Τέχνη της Φωτογραφίας 

που πραγματοποίησε η Caritas Hellas. Οι συμμετέχοντες ηλικίας 

μεταξύ 16 και 41 ετών, από τη Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν, την 

Παλαιστίνη, την Αλγερία, το Μαρόκο, την Αίγυπτο, την Ουκρανία, το 

Πακιστάν και την Γκάνα, μοιράζονται τις δικές τους σκέψεις, εικόνες, 

στιγμές, τα φωτογραφικά κλικ για την πόλη. Το υλικό προέρχεται 

από τρίμηνο εκπαιδευτικό  σεμινάριο φωτογραφίας στο Κοινωνικό 

Κέντρο της Caritas Hellas, στο Νέο Κόσμο, με εισηγητή τον δάσκαλο 

φωτογραφίας - φωτοειδησεογράφο Γιάννη Γιαννακόπουλο. 

Το θέμα που τέθηκε για φωτογράφιση στην ομάδα, είναι η η πόλη 

που ζουν και βιώνουν μια νέα πραγματικότητα και το πώς βλέπουν 

την αρχιτεκτονική αυτής της πόλης οι: Ahmad Jawad Hashimi, Rash 

Nuertey, Asad Ullah, Kaci Zamoum, Ali Omid Sofizada, Fatemeh 

Rezaie, Alaa Yakub, Ghorban Pirmohammadi, Mohammad Mohebi, 

Ahmed Al Majaida, Salman Alizadeh, Bahareh Hosseini, Rashid 

Alizadeh, Elyas Sharifi, Usman Majid, Kazem Ahmadi, Katerina Lobko, 

Prawana Nabizada, Sayed Rohullah, Leila Mohammadi, Sara Hosseini, 

Mustapha Khalfoun, Yasser Sharba, Khatereh Ahmadi, Alatrash Talal 

Mohammad, Chalil Alizada, Shally El-sherif, Ammar Al-khaffaf. 

#���$��$
Η φωτογραφική ομάδα ΦΩΤΟΚΛΙΚ ιδρύθηκε  τον Φεβρουάριο 

του 2016 αποτελούμενη από ερασιτέχνες με μεράκι για την τέχνη 

της φωτογραφίας. Τα πρώτα  βήματα ξεκίνησαν στο Εναλλακτικό 

Πολιτιστικό Εργαστήρι  με μια σειρά μαθημάτων σχετικά με τη 

φωτογραφία. Η συνέχεια ήταν η ομάδα να αποκτήσει ισχυρούς 

δεσμούς ανάμεσα στα μέλη της και να αναλάβει αξιόλογες 

καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες, υπό την καθοδήγηση των δασκάλων, 

Ανδρέα Γρυπάρη και Ευάγγελου Κούρκουλο. Η ομάδα πλέον 

στεγάζεται στη Φωτογραφική Λέσχη Κέρκυρας (ΦΩΤΟ.ΛΕ.ΚΕ) με 

την οποία έχει συνεχή συνεργασία σε διάφορες δραστηριότητες. Τα 

μέλη  έχουν αυξηθεί κατά πολύ, φθάνοντας τα 50 άτομα. Μια από τις 

πρόσφατες προσπάθειες είναι η δημιουργία μιας φωτοθήκης όπου 

συγκεντρώνεται φωτογραφικό υλικό και προς το παρόν απαρτίζεται 

από 200 φωτογραφίες σε τυπωμένη μορφή και 500 σε ψηφιακή, 

ταξινομημένες σε θεματικές ενότητες.

Τα μέλη που λαμβάνουν μέρος στην έκθεση είναι: ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΤΟΥΛΑ ΒΛΑΧΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΟΥΡΤΗ, 

ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΡΥΠΑΡΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΥΠΑΣ, ΕΛΕΝΑ ΔΑΠΕΡΓΟΛΑ, 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΙΑΝΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ, ΜΑΡΚ 

ΛΟΥΙΝ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΖΙΑΝΗΣ, ΛΕΝΑ ΜΑΚΡΗ, ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΙΑΡΗ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΟΡΦΑΝΟΥ, 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΔΙΚΟΜΑΤΗΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΡΙΓΑΝΑΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΛΒΑΝΟΣ 

& ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΟΡΜΟΒΑ.

 ΦΩΤΟΚΛΙΚ 6937048326, 6986059831  fotoclick.gr@gmail.com
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iFocus 

To διαδικτυακό περιοδικό iFocus συμμετέχει και φέτος στην έκθεση της Photovision & Image + Tech 

στις 5 με 7 Απριλίου- 19 στην Helexpo στο Μαρούσι. Φέτος φιλοξενείται η Φωτογραφική Ομάδα 

Σερρών, σπουδαστές των σεμιναρίων, η ατομική έκθεση του Κώστα Δελχά και μέρος της έκθεσης που 

διοργανώθηκε στην iFocus- Gallery με τον τίτλο “Woman”. 

Τη Φωτογραφική Ομάδα Σερρών αποτελούν οι: Μιχάλης Κωνσταντινίδης (δάσκαλος), Κωνσταντίνος 

Ζιχνάλης, Αλεξάνδρα Ελευθεριάδου, Σταυρούλα Σίσκου, Θώμη Καλημέρη, Χριστίνα Γρηγοροπούλου, 

Αχιλλέας Γρηγορόπουλος , Απόστολος Σπένδας, Νίκος Δήμος, Στυλιανή Πέννα και Ξανθίππη 

Αγγελίδου.

Οι φωτογράφοι του περιοδικού iFocus είναι οι: Κώστας Δελχάς, Τάσος Σπετσιέρης, Σπύρος 

Κοτζάμπαση και Αντωνία Δημοπούλου.

Τέλος οι φωτογράφοι που συμμετέχουν στην έκθεση “Woman” είναι οι:

Δανάη Αργυρακοπούλου, Βαρνάβας Βαρνάβα, Λαμπρινή Βάσση, Αθηνά Γαλανάκη, Βασίλης Γκίζας, 

Σπυριδούλα Γουμένου, Λουλουδιά Γρέδη, Σπύρος Δελάλης, Δέσποινα Δεληβασίλη, Ανδρέας 

Ζαφείρης, Μαρία Ζέρβα-Θεοδώρου, Μαρίλη Ηλιάδου, Λένια Θεοδώρου, Χριστίνα Θεωνά, 

Κρυσταλλία Ιωαννίδου, Γκάρο Καλαϊτζιάν, Ιώ Καλογιαννακού, Μαρίτα Καμπούρη, Δημήτρης 

Καλύβεζας, Καλλιόπη Κατσιδονιώτη, Θεόδωρος Κατσίκης, Νίκος Κιχέμ, Νατάσα Κουρή,  Ιωάννης 

Κουρταλής, Φωτεινή Κρανάκη, Βασιλική Κούβδoυ,  Δήμητρα Κουφάκη, Μαρία Λαμπριάδου, 

Μία Λάμπρου, Κυράκος Πανίτσας,  Λία Πετάλα, Γιώργος Μαρινάκης, Μανίκας Βασίλης,  Αντώνης 

Μακρυδημήτρης, Αριστέα Μπουλουξή,  Σίσσυ Μπίστολα, Χλόη Μαυρουδή, Ιωάννα Ντάρλα, 

Δημήτρης Ντάφος, Άννα Πατρώνη, Φωτεινή Παλιεράκη, Δήμητρα Σωτηρίου, Έλενα Σκρήπκα, 

Ελένη Πατρινού, Φιλοκτήτης Σαλαμήνιος, Κατερίνα Τσάκωνα, Ιωάννης Τσιλίδης,  Βούλα Φιλιππάκη,  

Καλλιόπη Χατζοπούλου, Μαρία Ράμπια, Στέφανος Ταμβάκης

Την επιμέλεια των εκθέσεων έχει η Δώρα Λαβαζού.
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Greek Instagramers Events
Η ομάδα Greek Instagramers Events συμμετέχει στη PHOTOVISION & IMAGE+TECH 2019 παρουσιάζοντας την έκθεση 

“STORIES”. Μικρές και μεγάλες ιστορίες της καθημερινότητας, ιδιαίτερες στιγμές, εικόνες και συναισθήματα, μέσα 

από αφηγηματικού χαρακτήρα φωτογραφικές προσεγγίσεις που επιχειρούν να μας ταξιδέψουν πέρα από τα όρια του 

φωτογραφικού κάδρου. 

Στην έκθεση συμμετέχουν σπουδαστές του εργαστηρίου Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας που διοργάνωσε και παρείχε 

δωρεάν η ομάδα Greek Instagramers Events την περασμένη χρονιά, σε περισσότερους από 100 φίλους της φωτογραφίας. 

Στην Έκθεση συμμετέχουν αλφαβητικά οι: 

ΕΛΛΗ ΑΓΙΑΝΝΙΔΗ, ΑΧΙΛΛΕΙΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ, 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, ΛΕΝΑ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΙΑΒΡΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΙΣΑΑΚ ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ, ΕΛΣΑ 

ΙΩΑΝΝΟΥ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΛΙΑΚΜΑΝΗΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗ, ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ, ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΚΑΝΤΖΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ 

ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ, ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, 

ΗΛΙΑΣ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΛΩΡΙΤΗ, ΜΑΡΙΖΑ ΜΑΧΑΙΡΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΪΜΕΤΗ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΑΡΑ 

ΝΑΖΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΥΧΑΣ, ΝΕΛΛΥ ΠΑΛΑΣΑΝΤΖΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΟΛΓΑ 

ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΕΛΛΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΝΑ ΠΑΤΡΩΝΗ, ΜΟΡΦΟΥΛΑ 

ΠΕΙΘΗ, ΧΑΡΑ ΠΕΡΜΑΝΤΑΛΙΔΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΛΕΣΣΑ, ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ, ΠΑΝΟΣ ΡΟΥΣΗΣ, 

ΑΝΝΑ ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΔΑΚΗ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΖΟΥΜΑΡΗΣ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ 

ΤΣΙΦΑΚΗΣ, ΑΙΜΗ ΧΑΒΑΤΖΟΓΛΟΥ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΟΝΗΣ.

Οι “Greek Instagramers Events” δημιουργήθηκαν το 2013, με αφετηρία το κοινωνικό δίκτυο Instagram και στόχο να 

συσπειρώσουν την Ελληνική κοινότητα των φίλων της φωτογραφίας. Οι δράσεις τους περιλαμβάνουν ομαδικές εκθέσεις 

φωτογραφίας, φωτογραφικές εξορμήσεις και εκδρομές, επιμορφωτικά σεμινάρια φωτογραφίας με καταξιωμένους 

καθηγητές καθώς και συνεργασίες με σημαντικούς φορείς του πολιτισμού όπως μουσεία, θέατρα και καλλιτεχνικά 

φεστιβάλ.

www.grevents.gr, Facebook: grevents.gr, Instagram: @gr_events, Twitter: @egrevents, Hashtag: #GR_Events
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Η Λέσχη Φωτογραφίας Κωνσταντινουπολιτών είναι ένας πολιτιστικός οργανισμός που 

δραστηριοποιείται στo φωτογραφικό χώρο από το 2006 υπό την καθοδήγηση του φωτογράφου 

και δάσκαλου φωτογραφίας Χρήστου Κανάκη. Ο στόχος της Λέσχης Φωτογραφίας 

Κωνσταντινουπολιτών – C/P artPhotoClub είναι να γνωρίσουν τα μέλη της τα μυστικά της 

σύγχρονης ψηφιακής & αναλογικής φωτογραφίας, τόσο από αισθητική όσο και από τεχνική 

άποψη και να συμμετέχουν σε μια ενεργή ομάδα φίλων της Φωτογραφίας που θα μοιράζεται το 

κοινό πάθος. Δραστηριοποιείται με Διαλέξεις, Παρουσιάσεις σημαντικών δημιουργών, Εκθέσεις 

φωτογραφίας, φωτογραφικές συναντήσεις, εκδρομές και επισκέψεις σε χώρους με σκοπό την 

βελτίωση των φωτογραφικών δεξιοτήτων, αποκαλύπτοντας σταδιακά τον κόσμο γύρω μας 

μέσα από τη φωτογραφική του εκδοχή. Οι συναντήσεις και τα σεμινάρια πραγματοποιούνται 

στην έδρα της λέσχης, η οποία βρίσκεται στο κτίριο του Καστρίτσειου Μουσείου Πολιτισμού 

Κωνσταντινούπολης & Μικράς Ασίας, στη Φιλοθέη, Λεωφ. Καποδιστρίου 17, με σύγχρονο & 

πλήρη φωτογραφικό εξοπλισμό. Στη PHOTOVISION & IMAGE+TECH θα εκτεθεί η φωτογραφική 

δουλειά της περιόδου 2018-2019, με εκτυπωμένα έργα μεγάλων διαστάσεων και σε ψηφιακή 

μορφή slideshow –με εικόνα & ήχο.

artphotographyclub.

wordpress.com/ και στο 

Facebook.

Λέσχη Φωτογραφίας 

Κωνσταντινουπολιτών

Λεωφ. Καποδιστρίου 17, 

Φιλοθέη.

6944 584670

photo.lesxi.konpol@gmail.

com

artphotographyclub.

wordpress.com/

“�&� "=;� �*� �?@;+)&�” 
*�� ��'�� �)�!*�������
Τα Εξάρχεια αποτελούν μία από τις αγαπημένες 

περιοχές του Νίκου Λεοντόπουλου στην Αθήνα (μαζί 

με το Μοναστηράκι, του Ψυρρή & το Μεταξουργείο) 

λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους. Σε αυτή 

τη φωτογραφική σειρά ο Νίκος Λεοντόπουλος 

αποπειράθηκε να απομονώσει- αποχρωματίσει τον 

περιβάλλοντα χώρο με τα νεοκλασικά σπίτια, τους 

δρόμους- σοκάκια και τους ανθρώπους και να δώσει 

έμφαση, μέσω της ιδιαίτερης εικαστικής του ματιάς στη 

χρωματική παλέτα των graffiti, των αφισών και των 

διαφορών ειδών συνθημάτων που δημιουργούν ένα 

ιδιαίτερο πολιτιστικό παζλ ιδεών σε αυτές τις περιοχές. 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 
PHOTOSHOP ή LIGHTROOM; Πότε και γιατί επιλέγουμε κάθε πρόγραμμα
PHOTOSHOP CC Τα νέα εργαλεία - Camera RAW - Layers & Masks 
STORAGE Πως να αποθηκεύσουμε με ασφάλεια τις φωτογραφίες μας
ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΕ Προχωρημένες επεξεργασίες σε απλά βήματα Raw vs JPEG... ΤΑ
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€6,90 Γ' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2017
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    Σελίδες με αναλυτικά παραδείγματα επεξεργασίας βήμα-βήμα!

Photoshop
��

Lightroom
94

ΤUTORIAL

S. Agiani
Ν. Βασιλάκης

Μ. Λυκάκης

Στο Photoshop & Lightroom
με την καθοδήγηση των ειδικών

ΜΙΝΙ PORTFOLIO

Τέσσερις σύγχρονοι 
φωτογράφοι 
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ΚΡΙΤΙΚΗ & ΣΧΟΛΙΑ 

Για φωτογραφίες-ορόσημα
στην ιστορία της 
φωτογραφίας 

ΟΡΙΣΜΟΙ-ΚΑΝΟΝΕΣ-ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Ή ΚΑΛΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ; Οι απόψεις διίστανται!
ΕΦAΡΜΟΣΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ Εδώ ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες
ΤΕΧΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Στην υπηρεσία της φωτογραφίας που θεωρούμε καλή  
ΕΠΙΡΡΟΕΣ & ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ Γιατί και σε τι βαθμό ορίζουν την καλή φωτογραφία
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Παλιότερα τα πράγματα ήταν πιο απλά... ΤΑ
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€6,90 Α' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 2018
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Γνωστοί φωτογράφοι & θεωρητικοί απαντούν στο ερώτημα!42
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ΚΑΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

Αποφθέγματα 
διάσημων 

δημιουργών
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
ΜΗΧΑΝΗ DSLR, CSC ή μήπως smartphone; 
ΦΑΚΟΙ Γνωριμία με επιλεγμένους prime - ευρυγώνιους και στάνταρ 
ΣΥΝΘΕΣΗ Το κάδρο είχε τη δική του ιστορία δρόμου... 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom & apps για smartphone 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μικρά μυστικά για το δρόμο ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ...
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Know How για καλύτερες φωτογραφίες 

ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ 

Σε 56 σελίδες!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Oκτώ mini portfolio

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ 
Ιστορία & αισθητική
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
& ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΥΣΙΚΟ-ΤΕΧΝΗΤΟ-MEIKTO ΦΩΣ
ΧΡΩΜΑ Γιατί αλλάζει η xρωματική θερμοκρασία ανάλογα με την φωτιστική πηγή
ΚΟΝΤΡΑΣΤ Αξιοποιώντας την αντίθεση για σκληρό ή μαλακό φως  
ΕΝΤΑΣΗ Ελέγχοντας τη φωτεινότητα με το φωτόμετρο ή την ...εμπειρία 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Βασικές γνώσεις: φλας, LED, tungsten, fluorescent, light modifiers 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Τips και μυστικά για το φως ΓΚΑΛΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ...
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Know how για τους φωτισμούς στη φωτογραφία
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TA TEYXH 1, 2 & 3 ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚAN!
Διατίθενται μόνον σε ψηφιακή μορφή/CD και μαζί: 
Δώρο με το τεύχος 1: To βιβλίο «Επέκινα»
Δώρο με το τεύχος 2: Το βιβλίο «1 φωτό 1000 λέξεις»
Δώρο με το τεύχος 3: Το βιβλίο «Στους δρόμους της Κούβας»

Νο 19: 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 

KΙΝΗΣΗΣ 
& ΔΡΑΣΗΣ 

Υπό έκδοση. 
Κυκλοφορεί 

6 Ιουνίου 2019
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EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ
MHXANEΣ & ΦΑΚΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΝΥΧΤΑ Επιλέξτε τον κατάλληλο εξοπλισμό
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ Τρίποδα, μονόποδα, ιντερβαλόμετρα & ειδικές τεχνικές
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Light painting • Τοπική εκφώτιση • Όλα για το θόρυβο
EΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Βασικές διορθώσεις στο Lightroom: HDR και αποθορυβοποίηση
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Πέντε γνωστοί 
φωτογράφοι 

αποκαλύπτουν! 
ΙΣΤΟΡΙΑ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

Αναδρομή στην 
εξέλιξη της νυχτερινής 
φωτογραφίας
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H Φωτογραφική Λέσχη Ηλιούπολης έχει oκτώ χρόνια στο 

ενεργητικό της. Ιδρύθηκε το 2011 από μια παρέα ανθρώπων 

που έχουν πάθος με τη φωτογραφία και είχαν παρακολουθήσει 

δύο κύκλους σεμιναρίων στο Δήμο Ηλιουπόλεως. Σταδιακά 

με τα χρόνια σε αυτό τον πυρήνα προστέθηκαν και άλλα 

μέλη με παρόμοια ενδιαφέροντα και αναζητήσεις. Στόχος της 

Φωτογραφικής Λέσχης ήταν να φέρει σε επαφή άτομα που δεν 

είναι επαγγελματίες, αλλά τους ενδιαφέρει η ενασχόληση με 

την τέχνη της φωτογραφίας, εμπλουτίζοντας με εποικοδομητικό 

τρόπο τις γνώσεις τους, μέσω μαθημάτων, διαλέξεων, 

σεμιναρίων, φωτογραφικών εκθέσεων και εξορμήσεων. Επί 

σειρά ετών εντείνεται συνεχώς η προσπάθεια για διοργάνωση 

ή συνδιοργάνωση εκθέσεων ή διαγωνισμών φωτογραφίας. Σε 

εβδομαδιαία βάση διοργανώνονται συναντήσεις με προβολές 

φωτογραφιών, διαλέξεις- συζητήσεις, θεματικές παρουσιάσεις, 

σεμινάρια αρχαρίων ή προχωρημένων, φωτογραφίσεις και 

διάφορες άλλες δραστηριότητες. Η έδρα της λέσχης είναι στην 

οδό Μαρίνου Αντύπα και Κυδαθηναίων. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 

να βρείτε στο fotolesxi.com

ΦΩΤΟ.ΛΕΣΧΗ

fotolesxi@outlook.com

��;&!=C� 
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Το συγκεκριμένο project 

αποτελεί μια στοχευμένη 

προσπάθεια να αναδειχθεί 

μια διαφορετική πτυχή των 

γυναικών που εργάζονται 

στις ένοπλες δυνάμεις. 

Μέσα από τα δίπτυχα που 

δημιούργησε η Μαρινέζα 

Βαμβακάρη αναδεικνύεται 

η θηλυκή τους πλευρά μαζί 

με τον αυστηρά υπηρεσιακό 

ρόλο τους στο στράτευμα. 

Ο φακός αποτυπώνει την 

αντίθεση και αντιδιαστολή 

των δύο διαφορετικών 

προσωπικοτήτων και παίζει 

ανάμεσα στο ασπρόμαυρο 

για την στρατιωτική εκδοχή 

και στο έγχρωμο για την 

θηλυκή πλευρά, με όλες τις 

αντίστοιχες υποδηλώσεις.
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Huawei P30Pro '�& �30
Mε την κάμερα στον πρωταγωνιστικό ρόλο

Μετά το όντως εξαιρετικό Mate 20Pro, η Huawei ανανεώνει τη γκάμα με δύο νέα μοντέλα στην κορυφή, 

το P30/P30Pro. Το ραντεβού ήταν στις 26 Μαρτίου στο Παρίσι όπου αποκαλύφθηκαν οι προδιαγραφές των 

νέων μοντέλων. Με δεδομένο ότι και τα δύο φοράνε το ίδιο chip (Κirin 980) με τη διπλή ενσωματωμένη 

NPU (Νeural Processing Unit) που έχει και το Mate 20Pro, παραμένουν παρεμφερείς οι επιδόσεις τους στον 

τομέα του smartphone. Eπίσης η οθόνη 6,47in. τύπου OLED είναι οριακά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του 

Μate 20Pro αλλά με (περιέργως) χαμηλότερη ανάλυση 2340x1080pixel έναντι 3120x1440. Βέβαια το P30Pro 

υπερέχει σε ενσωματωμένη RAM (8GB έναντι 6GB) και δυνητικά σε αποθηκευτικό χώρο (αφού πέραν της 

βασικής έκδοσης με 128GB υπάρχουν και άλλες δύο με 256 και 512GB, αντίστοιχα). Οπότε ο βασικός λόγος 

να προτιμήσει κανείς το νεώτερο μοντέλο είναι το φωτογραφικό κομμάτι.

Με βάση όλα αυτά το κυρίαρχο μέρος της προσωπικότητας του P30Pro είναι η κάμερα. Και μάλιστα η τριπλή 

κάμερα (τετραπλή αν συνυπολογιστεί ο σένσορας ΤoF, Time of Flight*, για τον οποίο όμως θα αναφερθούμε 

στο τέλος). Μπορεί άλλοι κινέζοι κατασκευαστές να έκαναν τον τελευταίο καιρό λόγο για περίπλοκες 

υβριδικές κατασκευές οπτικών με ημιπρισματικά zoom, όπως η Oppo, όμως η Huawei τελικά στάθηκε η 

πρώτη που υλοποίησε κάμερα με φακό zoom τύπου “περισκοπίου” όπως θέλουν να το ονομάζουν στη 

γλώσσα των κινητών. 

Οι τρεις κάμερες έχουν ως εξής: Πρώτα η βασική με το “μεγάλο” αισθητήρα 40Megapixel μεγέθους 1/1,7in. 

που έχει διαφορετική διάταξη χρωματικών μικροφίλτρων RYYB αντί RGB δηλ. δύο κίτρινα αντί ένα πράσινο. 

Η αρχιτεκτονική αυτή κατά τους μηχανικούς της Huawei ευνοεί την ευαισθησία στο φως, προσφέροντας 

40% καλύτερη φωτεινότητα. Ο “σταθεροποιημένος” φακός της βασικής κάμερας έχει ευρυγώνια οπτική 

κάλυψη αντίστοιχη με 27mm και φωτεινότητα f/1,6. Όπως και στο Mate 20Pro, εδώ εφαρμόζεται τεχνική pixel 

binning, συνδυάζοντας ανά τέσσαρα τα pixel ώστε η τελική ανάλυση σε κάθε εικόνα να είναι 10Μegapixel, 

αποκομίζοντας βέβαια το πλεονέκτημα της απίστευτης για τόσο μικρό αισθητήρα ευαισθησίας που φθάνει ως 
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το επίπεδο ISO 409.600! μάλιστα με τεχνικές Artificial intelligence 

σε κάθε λήψη συνδυάζονται πολλά αρχεία RAW με ελαφρώς 

διαφορετική εκφώτιση το καθένα ώστε με τον αλγόριθμο Super 

Resolution να προκύπτει ένα πολύ μεγάλο αρχείο με λεπτομέρεια 

και στα highlights και στα shadows.  

Η δεύτερη κάμερα έχει υπερευρυγώνιο οπτικό πεδίο περίπου 

16mm φωτεινότητα f/2,2 και αισθητήρα 20Megapixel. Tο πιο 

ενδιαφέρον σημείο στη σχεδίαση των οπτικών αφορά την τρίτη 

κάμερα με το υβριδικό zoom 5x. Η σχεδίαση θυμίζει πολύ 

τους φακούς των υποβρύχιων φωτ. μηχανών compact που 

εμπεριέχονται πλήρως στο σώμα της μηχανής για να μην έχουν 

εξωτερικά κινούμενα μέρη. Ο συγκεκριμένος 5x zoom ισοδύναμο 

με 25-125mm f/3,4 και εφαδιάζεται με  Optical Image Stabilizer 

που κρίνεται μάλλον απαραίτητο για τις εν λόγω εστιακές 

αποστάσεις. 

Για να μην ανησυχούν οι κάτοχοι για προβλήματα από σκόνη 

και υγρασία το σώμα του smartphone είναι αδιαβροχοποιημένο 

σύμφωνα με τα πρότυπα IP68 (χωρίς βέβαια να συνιστάται για 

...καταδύσεις). Μερικές ιδιομορφίες του P30Pro έιναι η παράλειψη 

του ακουστικού και το μονό μεγάφωνο. Αντί για ακουστικό 

ταλαντώνεται η οθόνη και αυτό έγινε διότι ολόκληρη η εμπρός 

επιφάνεια είναι οθόνη και δεν βρισκόταν ανάλογος χώρος πέρα 

από το “τρύπημα” για τη selfie camera 32MP! 

Εκτός από το Ρ30Pro, η απλούστερη έκδοση Ρ30 έχει ελαφρώς 

μικρότερη οθόνη 6,1in. Με ανάλυση 2340x1080pixel, λίγο 

κατώτερη προστασία σκόνης/υγρασίας βάσει προδιαγραφών IP53 

και λιγότερη RAM 6GB. Στο φωτογραφικό υποσύστημα, απουσιάζει 

ο φακός τύπου periscope αλλά παραμένει ο “καλός” αισθητήρας 

40MP με το σύστημα μικροφίλτρων RΥΥΒ αν και η φωτειότητα 

φακού της βασικής κάμερας είναι εδώ f/1,8 αντί για f/1,6.  

Βασικά χαρακτηριστικά Huawei P30Pro

Οθόνη 6.47in. καμπυλωτή OLED με ανάλυση 2340x1080 pixels 

αναλογία 19.5:9

Chip Kirin 980 με δυο νευρωνικούς επεξεργαστές NPU

8GB RAM και αποθηκευτικό χώρο128GB/256GB/512GB

Μπαταρία 4,200mAh

Camera No1 Ανάλυση 40MP SuperSpectrum ευρυγώνιος φακός 

αντίστοιχος 27mm f/1.6 σταθεροποίηση OIS

Camera No2  ανάλυση 20MP υπερευρυγώνιος αντίστοιχος 16mm 

f/2.2

Camera No 3 ανάλυση 8MP υβριδικός φακός τύπου περισκοπίου 

zoom 5X 25-125mm f/3.4 OIS

Time-of-Flight αισθητήρας για το autofocus

Selfie camera 32Megapixel  f/2.0

Λειτουργικό Android 9 Pie EMUI 9.1

Αδιαβροχοποίηση IP68

Ηχος Dolby Atmos, θύρα Type USB-C BT aptX, aptX HD LDAC, 

LHDC

Wireless Cat 21, up to 1.4Gbps Wi-Fi 802.11a/.b/g/n/ac BT 5.0, 

NFC

Xρώματα Amber Sunrise • Breathing Crystal • Pearl White • 

Aurora Black

ΤoF 

Ο μυστηριώδης όρος αφορά το σύστημα αυτόματης εστίασης 

που συνδυάζει laser και Infrared (από ad hoc camera).
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

http://www.photo.gr/myphoto/gallery-anagnoston/
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Canon Hellas
Capture the Future την Τετάρτη 3 Απριλίου 12:00 στην Αθηναΐδα

Η εκδήλωση “Capture the Future” που οργανώνει η Canon Ελλάδας την 

προσεχή Τετάρτη 3 Απριλίου στον Πολυχώρο Αθηναΐς αποτελεί ε υκαιρία για 

τους επαγγελματίες της ψηφιακής απεικόνισης και τους λάτρεις της φωτογραφίας να 

γνωρίσουν από κοντά την γκάμα προϊόντων της εταιρείας, με ιδιαίτερη έμφαση στο 

καινουργοφερμένο EOS R System που περιλαμβάνει τα σώματα EOS R και EOS RP, αλλά 

και το αντίστοιχο σύστημα προηγμένων φακών.

Παρουσιάσεις θα κάνουν οι εξής φωτογράφοι: Χάρης Χριστόπουλος, με έργα του από 

τον τομέα της αεροφωτογραφίας, Γιώργος Τσάφος, που θα παρουσιάσει την αποστολή 

του στην Αδριανούπολη για την ετήσια γιορτή της Άνοιξης «Φωτογραφίζοντας το 

Hidirellez», Γιώργος Μασχαλίδης που να αναφερθεί στη νέα Canon EOS RP και ο 

διεθνής Canon Ambassador Sanjay Jogia, με 30 βραβεία SWPP και 31 WPPI, θα 

Sony RX0 II
Βελτιώσεις στα σημεία για την πιο ικανή actioncam 1in.

H δεύτερη γενιά της πιο προχωρημένης Actioncam, της Sony 

RX0 φέρνει σημαντικές βελτιώσεις όπως τη δυνατότητα να 

εγγράφει πλέον εσωτερικά video 4K, την αναδιπλούμενη οθόνη 

1,5in. (+180 ως -90 μοίρες) κατάλληλη για selfie και μερικές άλλες 

μικρότερες και όχι ορατές εκ πρώτης όψεως  βελτιώσεις. Ανάμεσα 

στις τελευταίες ας αναφέρουμε την καλύτερη συμπεριφορά σε 

θέματα rolling shutter (χάρη στο καινούργιο ηλεκτρονικό κλείστρο 

ως 1/32.000sec, το EyeAF ένα χαρακτηριστικό που είδαμε πρώτο 

στην top full frame mirrorless A9 (που υλοποιείται μέσω του 

επεξεργαστή Bionz τελευταίας γενιάς) και το ξαναδουλεμένο video 

4K που περιλαμβάνει  Picture Profile, S-Log2 και Time Code / User 

Bit. 

Κατά τα λοιιπά ισχύουν τα γνωστά χαρακτηριστικά της πρώτης 

γενιάς RX0 δηλ. ο αισθητήρας μιας ίντσας 20.2ΜP που κροπάρεται 

στα 15ΜP, ο φακός με υπογραφή Zeiss Tessar T* 24mm f/4 και το 

ενισχυμένο/αδιαβροχοποιημένο σώμα ικανό για καταδύσεις ως 

10m και πτώση από 2m ή ανθεκτικό σε φορτίο 200kg. 

μιλήσει για τη συναισθηματική 

διάσταση της φωτογραφίας, αλλά 

και τις νεότερες δυνατότητες της 

τεχνολογίας για τον επαγγελματία 

φωτογράφο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να εξασφαλίσουν τη δωρεάν 

συμμετοχή τους πραγματοποιώντας 

την εγγραφή τους εδώ. Οι θέσεις 

είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί 

η σειρά προτεραιότητας. 

https://www.canon.gr/events/
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Συνδεθείτε μαζί μας

Συνδεθείτε μαζί μας

http://www.photo.gr/myphoto-gr/gallery-anagnoston-m2/


��	
�� 454 •  �� �� 26 MA����	 2019 ������ 73

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

Canon
Zoemini C/Zoemini S στο χορό των φωτ. 
μηχανών άμεσης εκτύπωσης

Το Zink φορητό printer Zoemini είχε παρουσιαστεί 

το περασμένο καλοκαίρι. Στον απόηχο της 

μεγάλης επιτυχίας των διάφορων μηχανών άμεσης 

εκτύπωσης όπως των Fujifilm Instax και των 

πρόσφατων Polaroid, η Canon ενσωμάτωσε το τμήμα 

εκτυπωτή σε δύο μηχανές άμεσης εκτύπωσης. Η 

Ζοemini S είναι η καλύτερη της σειράς με αισθητήρα 

8Megapixel και συνδεσιμότητα Bluetooth με άλλες 

έξυπνες φορητές συσκευές δηλ. smartphone/tablet 

ενώ υποστηρίζει το Canon Miniprint app. Κυκλοφορεί 

σε χρώματα Pearl White, Matte Black, και Rose Gold. 

Η πιο απλή και φθηνότερη Ζoemini C έχει μικρότερη 

ανάλυση 5ΜΡ, στερείται Bluetooth και τα χρώματα 

είναι Bumblebee Yellow, Bubble Gum Pink, Mint 

Green και Seaside Blue. 

Sony World Photography Awards 2019
Ανακοινώθηκαν οι φιναλίστ επαγγελματίες

Στις 26/3 ανακοινώθηκαν τα ονόματα των φιναλίστ επαγγελματιών στα Sony 

World Photography Awards 2019. Ανάμεσα σε αυτούς άλλοι ασχολούνται με 

πολιτικά και κοινωνικά θέματα όπως οι αρχιτεκτονικές fiction εικόνες του Daniel 

Ochoa de Olza (Ισπανία) που λοιδωρούν την πρόθεση του προέδρου Trump 

να κτίσει τείχος στα σύνορα του Μεξικού με την Αμερική, ενώ η φωτογραφική 

έκθεση του Toby Binder (Γερμανία), αναπαριστά την παρούσα κατάσταση, η 

οποία επηρεάζει τη νεολαία στο Μπέλφαστ και στην Ιρλανδία, αλλά και τον 

αντίκτυπο που μπορεί να έχει το Brexit . Η ομορφιά της φύσης και η επίδραση 

του ανθρώπου σε αυτή, μπορεί να φανεί 

στις αεροφωτογραφίες της Αιθιοπίας, από 

τον Kieran Dodds (Ηνωμένο Βασίλειο) ενώ 

η Schretenthaler (ΗΠΑ), που χρησιμοποιεί 

συμβατικό φιλμ και ζελατίνη για να 

φωτογραφίσει και να εκτυπώσει εικόνες 

αμφιλεγόμενων έργων υποδομής στη 

Χαβάη, τις οποίες στη συνέχεια εξέθεσε 

σε ακτίνες laser ώστε να δημιουργηθούν 

πάνω στις φωτογραφίες κενά σαν ουλές. 

Η Alice Mann (Νότια Αφρική) παρουσιάζει 

την υποκουλτούρα στις μαζορέτες, ο 

Kohei Ueno (Ιαπωνία) μεταφέρει τον θεατή 

στον ανταγωνιστικό κόσμο της ελεύθερης 

κατάδυσης, ενώ εντυπωσιακά πορτρέτα 

γυναικών-μποξέρ της Γκόμα, της Λαϊκής 

Δημοκρατίας του Κονγκό, εκτίθενται από την 

Alessandro Grassani (Ιταλία).

Οι οι φιναλίστ του «Διαγωνισμού 

Επαγγελματιών» θα διαγωνιστούν για να 

αναδειχθούν νικητές της κατηγορίας τους, με 

την προοπτική να τιμηθούν με τον τίτλο του 

«Φωτογράφου της Χρονιάς», κερδίζοντας 

25,000 δολάρια(USD). 
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