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Ëôðìðäêôíÿî ôöîÞøæêâ
Ποικίλες αντιδράσεις μεταξύ των αναγνωστών
προκάλεσε η δημοσίευση των ισολογισμών
στο προηγούμενο τεύχος, αν κρίνουμε από τα
πολλά e-mail και τα τηλέφωνα που δεχτήκαμε.
Διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων εξέφρασαν
την ικανοποίησή τους γιατί τους… απαλλάξαμε
από τον κόπο να ψάξουν και να βρουν
μόνοι τους πως πήγαν οι άλλες εταιρείες του
κλάδου. Κάποιοι άλλοι μας είπαν ότι οι δύο
συγκριτικοί πίνακες - με βάση τα αποτελέσματα
χρήσης και τα κέρδη - θα ήταν αρκετοί και
ότι δεν χρειάζονταν οι αναλυτικές λογιστικές
καταστάσεις. Μου προξένησαν όμως ιδιαίτερη
εντύπωση τα αρνητικά σχόλια από κάποιους
φωτογράφους που ενώ διατηρούν κεντρικά
καταστήματα, βρήκαν παντελώς άχρηστη (!!!)
την δημοσίευση των ισολογισμών.
Στους τελευταίους θα ήθελα να απαντήσω,
ερωτώντας πολύ απλά αν ξέρουν να
“διαβάζουν” ισολογισμούς γιατί και μόνον
η απλή παρατήρηση στις εγγραφές και στις
κινήσεις κάποιων μεγεθών αποκαλύπτει
πολλά για την οικονομική κατάσταση των
επιχειρήσεων. Δεν βλάπτει μια φορά το χρόνο
να παρατηρούμε τι γίνεται στο κλάδο.
Αυτό όμως που με κατέπληξε ήταν η συνέχεια
όπως αυτή διατυπώθηκε:
“…Εμείς είμαστε καλλιτέχνες, δημιουργοί.
Δεν μας ενδιαφέρουν τα νούμερα και οι
αριθμοί αλλά οι άνθρωποι και η κοινωνία.
Άντε και λίγο οι εξελίξεις και η πρόοδος της
τεχνολογίας στον κλάδο. Τα λογιστικά παιχνίδια
και το αλισβερίσι του μεγάλου κεφαλαίου μας
προκαλούν αποστροφή και ναυτία…”. Θυμίζω
ότι το περιοδικάκι αυτό λέγεται “Ρhotobusiness”
και όχι Αrt Ρhotography. Κανονικά θα έπρεπε
τα 4/5 της ύλης του να επικεντρώνονται σε
οικονομικά και επιχειρηματικά νέα του κλάδου...
Τέλος πάντων. Δεν ήθελα να κλείσω με γκρίνια
τη σεζόν. Ας τo πάρει το ποτάμι ή μάλλον η
θάλασσα! Καλές διακοπές σε όλους.
Ραντεβού ξανά τη Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου.
Τ.ΤΖΙΜΑΣ
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Φωτ.: Δανάη Ριγάκη

Kâìý ëâìðëâàòê! ÌâìÞó åêâëðñÞó!
Îâçà ïâîÝ õèî ÆæöõÞòâ 5 Ôæñõæíãòàðö
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...Úóćõý ĊčĈă÷ąðĊăĆ ÷ðĀăĉ;

Wedding
p h o t o . g r

ÚøĒ üõ ćù öąăĉā!
ÚøĒ üõ ćù øăĉā!
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×úõ.: Æèíßõòèó ÍöëðöòÞçðó

Aììèìðäòâ÷àâ

To øÞòê õèó îþ÷èó...
Îêâ ñâòæïèäèíÞîè ÷úõðäòâ÷àâ
Åæêâ ôâó,
ÊÞìú îâ òúõßôú âî è éÞôè ñðö Þøæê õð øÞòê
õèó îþ÷èó ßõâî ñòýõâôè õðö ÷úõðäòÝ÷ðö,
êåÞâ õðö çæþäðöó ß, âñìÝ, õöøâàâ éÞôè.
Çöøâòêôõÿ,
ÅËÚÓÅÑÔ ÒÃÅÚÎÇÏÑÔ
ÕÑ ÔØÑÍËÑ ÎÃÔ
ÃäâñèõÞ ë. ÒâäúíÞîæ,
¼øðöíæ íñòðôõÝ íâó íàâ ëìâôêëß ñæòàñõúôè
ñâòæòíèîæàâó íàâó ÷úõðäòâ÷àâó ñðö
åèíêðöòäßéèëæ âñý õè ãêâôõêëß ëâê ÷æöäâìÞâ
íâõêÝ ñðö ôöîèéàçðöíæ îâ òàøîðöíæ ôõâ
ñòÝäíâõâ ñðö íâó ñæòêãÝììðöî ëâê êåêâàõæòâ
ôõêó ÷úõðäòâ÷àæó - äêâ îâ íèî ñú ‘‘æêëýîæó’’.
Ãöõý õð äîúòàçðöî ñðìþ ëâìÝ ðê åêâ÷èíêôõÞó,
ðê opinion makers ëâê ðê Ýîéòúñðê äæîêëÝ
õèó âäðòÝó ëâê õúî ñúìßôæúî. ÊÞìðöíæ
Þõðêíè, íâôèíÞîè õòð÷ß ôõð ñêÝõð íâó. Ææî
ùâøîýíâôõæ, åæî ëðêõÝíæ, åæî ñâòâõèòðþíæ,
åæî âîâìþðöíæ. Ãñýåæêïè âöõß è ÷úõðäòâ÷àâ.
ÇÝî ñâòâõèòðþôâõæ ñòðôæëõêëÝ õèî ôõÝôè
õðö âîåòêëðþ ôÿíâõðó ëâê õð íÝõê ôâó åæî
Þñæ÷õæ ôõð ëÞîõòð õèó æêëýîâó, åæî éâ æàøâõæ
ñâòâñìâîèéæà âñý õèî “æñêìßùêíè” ôõÝôè õèó
îþ÷èó ëâê õè øæêòðîðíàâ õèó ëâê åæî éâ ãäÝçâõæ
ãêâôõêëÝ ôöíñæòÝôíâõâ.
¿øê âäâñèõÞ íâó ÷àìæ! É îþ÷è âëðöíñÝæê
õòö÷æòÝ õð øÞòê ôõð ñýåê õðö äâíñòðþ ëâê
ýøê … ô’ Ýììð ôèíæàð. Õÿòâ ýôðî â÷ðòÝ õð
æòÿõèíâ ñðêâîðþ ßõâî è êåÞâ âöõßó õèó ñýçâó
îðíàçú ýõê åæî öñÝòøæê âñÝîõèôè. ¾ôúó
è ôõêäíß, è ôöäëöòàâ…Ìâìý ëâìðëâàòê!
Õ. Õ.
Ö.Å. Ãþäðöôõðó æî ýùæê... Ãó åðþíæ õâ ñòÝäíâõâ
ìàäð ñêð øâìâòÝ!

É ÃÒÃÏÕÉÔÉ ÕÑÖ ×ÚÕÑÅÓÃ×ÑÖ
É éÞôè õðö øæòêðþ õèó îþ÷èó æàîâê âñìÝ õöøâàâ, âììÝ åæ ãìÞñú ëÝõê Ýïêð âñðòàâó ôæ âöõß. Õÿòâ, âî
ð âîâäîÿôõèó öñðîðæà ëÝõê Ýììð, ëâìý éâ ßõâî îâ ñâòâõèòßôæê ëâìþõæòâ õè ôõÝôè õðö äâíñòðþ,
ëâê ñðþ Þøæê è îþ÷è õð øÞòê õèó. (Çëõýó âî ð ÷àìðó âîâäîÿôõèó îðíàçæê ýõê ð äâíñòýó Þøæê õòàâ ñýåêâ...)

Òæòà êôðìðäêôíÿî

ÆÉÎÉÕÓÉÔ ÍÖÌÑÖÓÇÈÑÔ

É ÃÒÃÏÕÉÔÉ ÎÃÔ

ÇîôõÝôæêó ëâê ñâòâõèòßôæêó
Ãäâñèõðà Ìþòêðê,
Çëõêíÿ õèî åêæþòöîôè õúî åæåðíÞîúî æîèíÞòúôèó õðö ëìÝåðö íâó, âñìÝ ôâó öñæîéöíàçú ñúó
åæî æîåêâ÷Þòðîõâê ýìðê ðê ñâòâìßñõæó ôâó äêâ õðöó êôðìðäêôíðþó íÞòðöó ß ëâê õðö ôöîýìðö
õúî æõâêòæêÿî (âî íè õê Ýììð, ÷âîõâôõæàõæ ýìâ âöõÝ ôæ Þîâ pdf...!) õðö, ðþõæ ñòðôåðëðþî îâ
âîâíÞîðöî íàâ ÿòâ ÿôõæ îâ âîðàïæê õð æî ìýäú âòøæàð/newsletter. Òâòâëâìÿ ýñúó æïæõÝôæõæ
õð æîåæøýíæîð Þëåðôèó ïæøúòêôõðþ æîèíæòúõêëðþ åæìõàðö íæ õâ öñÞòðäëâ - âììÝ ëâõÝ
õ’ Ýììâ Ýëòúó øòßôêíâ, ëâõÝ ñæòàñõúôè, åæåðíÞîâ - ÿôõæ îâ âñðôöí÷ðòèéæà Þîâ âñý õâ ñìÞðî
øòßôêíâ æòäâìæàâ õèó æîèíÞòúôèó íâó âììÝ ëâê îâ âñð÷æöøéæà ðñðêâåßñðõæ ôöòòàëîúôè õèó
âîâäîúôêíýõèõÝó õðö. Çàíâê ôàäðöòðó ñúó Þîâ âñðëìæêôõêëðþ ñæòêæøðíÞîðö åæìõàð éâ ÷âîæà
øòßôêíð ôæ ýôðöó åèìÿîðöî õèî æñêéöíàâ îâ õð ìâíãÝîðöî.
Îæ ôæãâôíý,
ÍæãÞîõèó Ø.
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ÃäâñèõÞ ë. ÍæãÞîõè,
Æèíðôêæþôâíæ õèî æñêôõðìß ôâó äêâõà ßõâî è
ñêð ßòæíè ëâê ìðäêëß âñ’ ýôæó ìÝãâíæ. »ììð
õð õæøîêëý çßõèíâ (íÞäæéðó ôæ Îegabytes
âòøæàðö pdf) ëâê Ýììð è ðöôàâ (åèíðôàæöôè ß
ýøê õúî êôðìðäêôíÿî). ¿ôðî â÷ðòÝ õð ñòÿõð,
õð õæøîêëý çßõèíâ ìþîæõâê æþëðìâ. ÔøæõêëÝ íæ
õð åæþõæòð éæúòæàôõæ õð ñòðèäðþíæîð õæþøðó
úó æêåêëß Þëåðôè ëâê Þõôê âòøæêðéæõæàôõæ õð.
ÒâòâñÞòâ ôøýìêÝ íâó éâ ãòæàõæ ôõð editorial
õðö ñâòýîõðó õæþøðöó.
Õ. Õ.

ÔÇÍËÆÃ 3

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

ÕÇÖØÑÔ 76 • ÆÇÖÕÇÓÃ 26 ËÑÖÍËÑÖ 2010

ÔÇÍËÆÃ 4

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

ØâìâòÝ!

Õð ñæòêãýèõð íîèíýîêð...
Για να είσαστε διαβασμένοι το Φθινόπωρο!

Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε τις 120 σελίδες
Η νέα μας στήλη έχει περιεχόμενο όχι υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.). Θα τα δημοσιεύουμε εδώ.

Õð Photobusiness Weekly æëåàåæõâê ëâê ëöëìð÷ðòæà âñý õêó æëåýôæêó õðö ñæòêðåêëðþ ×ÚÕÑÅÓÃ×ÑÔ
ÕòðöñÝëè 1, 104 45 Ãéßîâ. Õèì. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
Eëåýõèó: ÕÝëèó Õçàíâó, Æêæöéöîõßó Ôþîõâïèó: Òâîâäêÿõèó Ìâìåßó Art Director: ÎêøÝìèó Ìöòçàåèó,
ÃòøêôöîõÝëõêó: Ìúîôõâîõàîâ ÅëêõÝëðö Atelier: Îâòàâ Îâòàîðäìðö Õæøîêëß öñðôõßòêïè: âõæìêÞ ×ÚÕÑ-

www.photo.gr

ÅÓÃ×ÑÖ Æêâ÷èíàôæêó: »îîâ ÎâîðöôÝëè, ÄâääÞìèó Õçàíâó

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñðò äçìïóßåõóç íÝá áðü ôçí åðé÷åéñçìáôéêÞ ôïõò äñáóôçñéüôçôá.
Ôá äåëôßá ôýðïõ èá ðñÝðåé íá ìáò áðïóôÝëëïíôáé ôá÷õäñïìéêÜ, ìå fax Þ e-mail óôç ãíùóôÞ äéåýèõíóç ôïõ ðåñéïäéêïý. Öùôïãñáößåò áðü
åãêáßíéá êáôáóôçìÜôùí êáé Üëëåò åêäçëþóåéò ìå ôï ó÷åôéêü öùôïãñáöéêü õëéêü åßíáé åðßóçò åõðñüóäåêôá.
Åêâ îâ ìÝãæõæ õð Photobusiness Weekly ôõð ñòðôúñêëý ôâó mail âòëæà âñìÝ îâ íâó õð åèìÿôæõæ ôõð photobusiness@photo.gr
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2001
ΣONY EΛΛAΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OΠTIKOAKOYΣTIKΩN
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000-31ΠPOΪONTΩN
ΜΑΡΤΙΟΥ 2001)

IΣOΛOΓIΣMOΣ 31ης MAPTIOY 2010 - 18η ETAIPIKH XPHΣH (1η AΠPIΛIOY 2009 - 31η MAPTIOY 2010) AP.M.A.E. 25623/01AT/B/92/1711 (ΠOΣA ΣE EYPΩ)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
5. Mεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/4/2009-31/3/2010
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/4/2008-31/3/2009
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβ.αξία

1.108.976,99

1.108.972,83

4,16

1.108.827,13

1.108.823,00

4,13

795.601,80
11.400,00
1.514.869,62
2.321.871,42

674.390,48
3.443,85
1.444.217,61
2.122.051,94

121.211,32
7.956,15
70.652,01
199.819,48

782.474,31
11.400,00
1.436.112,58
2.229.986,89

615.161,96
1.733,60
1.369.711,95
1.986.607,51

167.312,35
9.666,40
66.400,63
243.379,38

Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
Μείον: Προβλέψεις
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων

8.188.842,35
685.783,60
31.672.970,95
1.367.074,20

IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ XPEΩΣTIKOI
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

107.883,31

104.960,21

307.702,79

348.339,59

7.376.614,86
1.057.104,46

7.503.058,75

31.301.527,36
1.541.098,13

30.305.896,75
1.199.977,73
6.381.008,44
0,00
37.886.882,92

ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό)
(273.724 μετοχές των 30 ευρώ)
1. Καταβλημένο
IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
5. Αφορολόγητα αποθεματικά
ειδικών διατάξεων νόμων
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου απο την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις

6.319.510,40

29.760.429,23
3.565.845,56
14.009.521,76
433.413,77
47.769.210,32

9.655,72
125.074,69
134.730,41

21.240,45
215.139,67
236.380,12

45.524.672,08

54.325.100,84

169.246,36
337.030,48
2.141.364,02
2.647.640,86

209.774,53
0,00
1.112.677,22
1.322.451,75

48.480.019,89

55.995.896,31

2.620.000,00
4.209.507,55
6.829.507,55

1.750.000,00
4.572.827,92
6.322.827,92

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδ. επιχειρήσεις
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές εσωτερικού
2.705.715,71
1α. Προμηθευτές εξωτερικού
8.778.954,74
4. Προκαταβολές Πελατών
5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10. Mερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι

Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
22.148,24
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
4. Έσοδα απο προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
66,55
2. Έκτακτες ζημίες
48.257,19
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
57.853,87
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο
λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Kέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων

74.742,12
22.148,24

219.393.740,79
198.515.768,50
20.877.972,29
3.811.096,37
24.689.068,66
4.016.988,09
26.941.616,99

23.515.523,94
1.559.159,21
52.593,88
1.611.753,09

147.716,88
51.060,23

51.060,23

6.509,04
218,08
1.057.104,46
1.063.831,58

106.177,61

957.653,97
2.569.407,06

62.191,79
47.524,09
173.137,22

146.633,68
146.633,68

30.958.605,08
-6.269.536,42
96.656,65
-6.172.879,77

44.685,82
516,79
960.150,62
1.005.353,23

Μείον:

282.853,10

8.211.720,00
2.450.700,66

1.201.145,98
3.751.846,64

1.136.458,98
3.587.159,64

12.232.154,75

13.821.181,69

24.195.721,39

25.620.061,33

388.598,72
5.777.832,57
6.166.431,29

334.341,92
7.586.817,04
7.921.158,96

4.108,58

4.108,58

11.484.670,45
314.714,81
1.187.488,95
152.742,55
2.700.000,00
58.374,13
15.897.990,89

2.757.020,01
15.580.549,65

18.337.569,66
534.189,00
1.063.870,52
98.545,86
0,00
62.596,45
20.096.771,49
20.100.880,07

2.197.207,74
18.560,00
2.215.767,74

2.353.795,95
0,00
2.353.795,95

48.480.019,89

55.995.896,31

2.620.000,00
4.209.507,55
6.829.507,55

1.750.000,00
4.572.827,92
6.322.827,92

Ποσά προηγούμενης χρήσεως
1/4/2008-31/3/2009

Ποσά κλειόμενης χρήσεως
1/4/2009-31/3/2010

Ι.

2.475.644,89
21.039.879,05

8.211.720,00
2.550.700,66

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/4/2008-31/3/2009

174.147.588,39
154.208.659,18
19.938.929,21
5.135.753,94
25.074.683,15

Ποσά προηγούμενης χρήσεως
1/4/2008-31/3/2009

15.902.099,47

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ ΠIΣTΩTIKOI
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπρ/των ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 (1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/4/2009-31/3/2010

Ποσά κλειόμενης χρήσεως
1/4/2009-31/3/2010

Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)
προηγούμενων χρήσεων
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση

Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό
2α. Mέρισμα-Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων
6α. Aφορολόγητο αποθεματικό από απαλλασόμενα
της φορολογίας έσοδα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο

2.569.407,06

-5.450.379,64

13.821.181,69
1.293.747,00
15.096.841,75
0,00
15.096.841,75

19.271.561,33
0,00
13.821.181,69
0,00
13.821.181,69

100.000,00
2.700.000,00

0,00
0,00

64.687,00
12.232.154,75
15.096.841,75

0,00
13.821.181,69
13.821.181,69

722.500,13
-5.450.379,64

293.965,84
0,00
2.569.407,06

293.965,84

0,00
-5.450.379,64

Αθήνα, 31 Μαΐου 2010
ENA MEΛOΣ TOY Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ KAKOΓIANNOΣ
ΑΔΤ Σ 502219/1996

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
PHILIP CLIVE MOLYNEUX
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 800430932

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ KOTINAΣ
ΑΔΤ AB 613241/2006
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 7280 Α' ΤΑΞΗΣ

Έκθεση Eλέγχου Aνεξάρτητου Oρκωτού Eλεγκτή Λογιστή
Προς τους Μετόχους της Εταιρείας "ΣΟΝΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ"
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΣΟΝΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Μαρτίου 2010, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης
αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που
προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η
δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον
έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις.
Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που
σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή
και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΣΟΝΥ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» κατά την 31
Μαρτίου 2010 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία.Έκθεση επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου
της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 15 Ιουνίου 2010
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Δημήτριος Σούρμπης
ΑΜ ΣΟΕΛ: 16891

Πράιςγουωτερχαους Κούπερς
Ανώνυμος Ελεγκτική Εταιρεία
Oρκωτοί Eλεγκτές Λογιστές
Λ. Κηφισίας 268, 152 32 Χαλάνδρι
ΑΜ ΣΟΕΛ 113

ÌÖÌÍÑÔ ÇÓÅÃÔËÚÏ

SONY HELLAS A.E.

ÎÇÕÃÄÑÍÉ

2008

2009

%

219.393.740,79

174.147.588,39

-20,62

ÌÃÊÃÓÃ ÃÒÑÕÇÍÇÔÎÃÕÃ (ÌÇÓÆÉ) ØÓÉÔÇÚÔ ÒÓÑ ×ÑÓÚÏ

SONY HELLAS

ÎÇÕÃÄÑÍÉ

2008

2009

%

-5.450.379,64

2.569.407,06

+147,14
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ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

Òæòêôëýñêð
ÇÒËÎÇÍÇËÃ: ÒÃÏÃÅËÚÕÉÔ ÌÃÍÆÉÔ

Ææî æàîâê ãýâó, åæî æàîâê ëòðõâìàâó
Çàîâê ãêîõæðëÝíæòâ… (ëâê ÷ðòðìðäæàõâê)
Αν αγοράσατε πέρυσι ή φέτος φωτογραφική μηχανή, μάλλον θα είστε υπερήφανος – εκτός
από τις φωτογραφικές – και για τις video επιδόσεις της. Εδώ υπάρχουν DSLR που χάρη στο
μεγάλο αισθητήρα και τα πολύ καλά οπτικά τραβούν εξαιρετικό video και έχουν γίνει cult
ανάμεσα στους επαγγελματίες cameramen και τους σκηνοθέτες. Και από την άλλη μεριά
ξεχωριστές compact όπως οι Sony WX5 και TX9 καθώς και η καινουργοφερμένη Panasonic
TZ100 που εντελώς ανερυθρίαστα προκαλούν τις «κανονικές» βιντεοκάμερες τραβώντας
Full High Definition video 1080i.
Τέλεια; Όχι ακριβώς. Κατά την επιστημονική άποψη των αρμόδιων υπηρεσιών (EC
Nomenclature Committee) της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αγαπημένη σας DSLR ή Compact δεν
είναι φωτογραφική. Είναι βιντεοκάμερα. Απίστευτο; Κι όμως αληθινό…
Πώς έγινε αυτό; Εν αρχή ην η διεθνής συμφωνία περί προϊόντων πληροφορικής (ΙΤΑ
Ιnformation Technology Agreement) που πολύ σωστά προέβλεψε ότι τα προϊόντα
τεχνολογίας όπως οι υπολογιστές κλπ. πρέπει να εξαιρούνται από δασμούς και άλλες
τελωνειακές επιβαρύνσεις προς όφελος της διάδοσης της πληροφορικής.
Όμως σταδιακά τα στελέχη της ΕΕ άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι τα προϊόντα αυτής της
κλάσης αυξάνονται και πληθύνονται και τα έσοδα διαφεύγουν. Έτσι τέτοια εποχή το 2007,
συνεδρίασε η επιτροπή ECNC και απεφάσισε τη μετάταξη ειδών σε άλλες δασμολογικές
κλάσεις. Συγκεκριμένα οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή είναι ικανή να κάνει λήψη
διάρκειας πάνω από 30min. σε ανάλυση πάνω από 800x600pixel ή σε frame rate πάνω
από 23fps εμπίπτει στη δασμολογική κλάση των camcorder και φορολογείται με 4.9%
Επίσης την πάτησαν και τα μόνιτορ των PC! Κρίθηκε ότι μπορούν να αξιοποιηθούν και
ως οθόνες TV (άσχετο αν δεν έχουν tuner) και έφαγαν ποινή 14%. Στα πιο μαλακά (6%)
έπεσαν τα πολυμηχανήματα γιατί κρίθηκε ότι κάνουν και δουλειά φωτοτυπικού οπότε
εξομοιώθηκαν με τα επαγγελματικά copier.
To θέμα είναι: Γιατί να αγοράζει κανείς ένα «ευνουχισμένο» ως προς τις δυνατότητες video
μοντέλο φωτ. μηχανής επειδή ο ευρωπαίος εισαγωγέας αποφάσισε να αποφύγει την
επιβάρυνση του 4,9%;
Ιδού το χαρακτηριστικό παράδειγμα της Panasonic Lumix GH1. Ένα μοντέλο mirrorless
Micro 4/3 που το εργοστάσιο έβγαλε στην αγορά ως ειδική video έκδοση της απλής G1 (η
οποία δεν έχει καθόλου video). Πολλοί ευρωπαίοι πολίτες το αγόρασαν, μόνον και μόνον
για να διαπιστώσουν τον «περιορισμό» της ημίωρης λήψης video Full HD. Το έψαξαν και
είδαν ότι δεν επρόκειτο για σχεδιαστικό πρόβλημα αλλά σκόπιμα «κολοβό» firmware,
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...δωράκι στους ευρωπαίους αγοραστές.
Οι οποίοι δίκαια αγανακτούν. Το ίδιο
μοντέλο πουλιέται περίπου το ισόποσο
1.000 ευρώ στις ΗΠΑ (λαμβανομένης
υπόψη της συναλλαγματικής ισοτιμίας
ευρώ/δολαρίου) και 1500 ευρώ στην
Ευρώπη με ΦΠΑ. Αν αφαιρέσουμε
τον ΦΠΑ και πάλι ημείς ως Ευρωπαίοι
πληρώνουμε και τη GH1 και όλα
ανεξαιρέτως τα προϊόντα τεχνολογίας,
software και hardware, τουλάχιστον
20-25% ακριβότερα σε σχέση με τους
πανευτυχείς αμερικανούς φίλους μας. Η
Ευρώπη είναι η παχιά αγελάδα που όλοι
χαίρονται να αρμέγουν, η κοιτίδα της
κερδοφορίας, η χρυσοτόκος όρνιθα των
εργοστασίων. Παρά ταύτα η Panasonic
Europe δεν θέλησε να επιβαρύνει την
τιμή με 60 ευρώ (τόσο θα αναλογούσε
το 4.9% του ταριφολογίου). Ή σε
διαφορετική ανάγνωση, αδίκησε τους
ευρωπαίους καταναλωτές σε σχέση
με τους «καλούς πελάτες» εκτός ΕΕ
χωρών στερώντας τους το δικαίωμα να
απολαύσουν τις πλήρεις τεχνολογικές
δυνατότητες του προϊόντος. Έστω σε
ελαφρώς αυξημένη τιμή...
Το πρόβλημα όμως έχει και άλλες
πτυχές πέρα από την καπιταλιστική
απληστία. Κανείς δεν σκέφθηκε στην
«αρμόδια» ευρωπαίκή υπηρεσία ότι
ό,τι κλειδώνει ξεκλειδώνει. Ότι κάποιοι
ίσως αλλάξουν firmware. Ότι άλλοι θα
κάνουν κάτι πιο αθώο. Θα τραβήξουν
29min. 59sec. θα σταματήσουν για
1sec. και θα ξεκινήσουν ξανά. Και μετά
θα ενώσουν τα κομμάτια σε κάποιο
software video edit. Ότι οι τελωνειακοί
περιορισμοί συνήθως προκαλούν
στρεβλώσεις. Αν πραγματικά εκεί στην
ΕΕ χρειάζονται έσοδα, ας επιβάλουν
ένα μικρό δασμό σε όλα ανεξαιρέτως
τα προϊόντα πληροφορικής και
τεχνολογίας να τελειώνει. Δεν έχει
μεγαλύτερη φοροδοτική ικανότητα
ο κάτοχος digital camcorder από
τον κάτοχο DSLR ουτε ο αγοραστής
printer από τον άλλο που παίρνει
multifunction. H λογική αντιμετώπιση
εξυγιαίνει την αγορά. Αντίθετα το να
βαφτίζεις την DSLR videocamera θυμίζει
ονοματολογικό βυζαντινισμό της
κακιάς ώρας που μόνον στρεβλώσεις
παράγει…
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Panasonic
Ñìýëìèòè è îÞâ ôæêòÝ Lumix

Ãîâëðàîúôè Ïðritsu
H Ïðritsu âêôéÝîæõâê õèî öñðøòÞúôè îâ
æîèíæòÿôæê õðöó ñðìöÝòêéíðöó ñæìÝõæó õèó
ëâê õð æñâääæìíâõêëý ëðêîý äæîêëýõæòâ, äêâ
õâ æïßó: Õðî õæìæöõâàð ëâêòý ëöëìð÷ðòðþî
âîöñýôõâõæó ëâê âãÝôêíæó ÷ßíæó äêâ õè
åêâëðñß ìæêõðöòäàâó ëâê âñðøÿòèôè õèó
Ïðritsu âñý õèî æììèîêëß âäðòÝ. ÌÝõê
õÞõðêð âîõêãâàîæê ôõèî ñòâäíâõêëýõèõâ
ëâê õð åêâùæþåðöíæ ëâõèäðòèíâõêëÝ.
Ãîõàéæõâ, è Noritsu åêâõèòæà ëâê
ôöîæøàçæê îâ âîâñõþôôæê õèî æíñðòêëß
õèó åòâôõèòêýõèõâ íæ õð ö÷êôõÝíæîð
ñòðôúñêëý õèó ëâê æïâëðìðöéæà îâ
æïöñèòæõæà ñìßòúó ôæ âäðòÞó ñòðûýîõúî
âñý õð íæäâìþõæòð ðàëð ëâõâôëæößó
ëâê ñâòâäúäßó ÷úõð-æòäâôõèòêâëÿî
íèøâîèíÝõúî ñâäëýôíêâ, Ïðritsu Koki.
É Ïðritsu ôõâéæòÝ æîõÝôôæê õèî ÇììÝåâ
ôõèî ô÷âàòâ õèó Ýíæôèó ñâòðöôàâó õèó,
úó leader ôõðî ëìÝåð õðö Photofinishing ýñúó Ýììúôõæ æñà åæëâæõàæó Þøæê
ñâäêÿôæê õèî ëðòö÷âàâ éÞôè õèó ëâê
Þøæê âñðôñÝôæê õèî æíñêôõðôþîè õúî
æñâääæìíâõêÿî ÷úõðäòÝ÷úî, êåêðëõèõÿî
æòäâôõèòàúî ëìñ. Æêâãæãâêÿîðöíæ åæ
ýõê éâ ãòêôëýíâôõæ ôöîæøÿó ôõð ñìæöòý
ýôúî åòâôõèòêðñðêðþîõâê ôõðî ëìÝåð
ñâòÞøðîõâó ñòðûýîõâ ëâê öñèòæôàæó öùèìßó
ñðêýõèõâó äêâ õâ ðñðàâ Þøðöíæ âîõâíæê÷éæà
íæ õèî ñòðõàíèôß ôâó.
Çë íÞòðöó õèó Ïðritsu
Îæ õêíß,
Ìúîôõâîõàîðó Õæëõðîàåèó

NORITSU ÇÍÍAÔ E.Ò.Ç. 210 6019506

Eëõýó õèó compact äðßõòðö LX5 ñðö ÷âàîæõâê
åêâõæéæêíÞîè îâ ëðîõòÝòæê ôõâ àôêâ õèî Powershot G11, ôõð íÞõúñð õúî 10Megapixel öùèìßó
âñýåðôèó, è Panasonic ôõêó 7 Ëðöìàðö ôõèî Ôðöèåêëß
ñòúõæþðöôâ, âñæëÝìöùæ õâ öñýìðêñâ ýñìâ õèó íæ õâ
ðñðàâ ñòðõàéæõâê îâ åÿôæê õè íÝøè õðö âîõâäúîêôíðþ.
Panasonic DMC-FX700. H õæìæöõâàâ ñòðôéßëè ôõèî
äîúôõß mainstream ôæêòÝ FX. Mæ ãâôêëý ñòðõÞòèíâ
õð ìæñõý ôÿíâ, è íèøâîß æñêìÞäæê õèî ëâõèäðòàâ õúî
14Megapixel. Ñ ÷âëýó zoom Vario Summicron 5x 24120mm íðêÝçæê öñæòâòëæõýó äêâ æòâôêõæøîêëß øòßôè,
ýñúó ëâê õð video Full HD ôæ ÷ðòíÝ AVCHD.
Panasonic DMC-FT10 Toî ñæòâôíÞîð
øæêíÿîâ æàøæ âîâääæìéæà è FT2 åêÝåðøðó
âåêÝãòðøèó FT1, ôõð àåêð «íðîðíñìýë» ôõêì ëâê
æñâöïèíÞîæó ñòðåêâäòâ÷Þó åèì. âêôéèõßòâó 14Îegapixel,
ôõæäâîðñðèíÞîè ôõâ 10m, âîéæëõêëß ôæ ñõÿôè úó 2m ëìñ. É
ÕS10 åæî âîõêëâéêôõÝ õèî TS2 âììÝ ôöíñìèòÿîæê õè äëÝíâ íæ
âñìðþôõæòæó ñòðåêâäòâ÷Þó ëâê âîâíæîýíæîè ÷éèîýõæòè õêíß.
¼øæê èíêæöòöäÿîêð zoom 35-140mm âîõà äêâ æöòöäÿîêð 28128mm, ëâê øâíèìýõæòðö æñêñÞåðö âåêâãòðøðñðàèôè
åèì. ôõâ 3m ëâê âîõðøß ôæ ñõÿôæêó âñý 1,5m.
Panasonic DMC-FZ45 (FZ40 ôõêó ÉÒÃ)
AîõêëâéêôõÝ õèî FZ38 íæ êôøöòý zoom 24x
25-600mm (àåêð íæ õèî æñàôèó ëâêîðþòäêâ
FZ100). Õðî õýîð õèó åêâ÷ðòæõêëýõèõâó

õèó
íæ

åàîæê ð âêôéèõßòâó CCD 14Îegapixel âîõà
äêâ õð CMOS õèó FZ100. Çàîâê êëâîß äêâ
ìßùæêó video ÃVCHD Lite 720p åêÝòëæêâó
úó 30min. (úó âñðõÞìæôíâ õúî îÞúî
æöòúñâûëÿî õæìúîæêâëÿî ëâîðîêôíÿî
ñðö æñêãâòþîðöî åâôíðìðäêëÝ úó videocameras õêó ÷úõðäòâ÷êëÞó íèøâîÞó íæ
êëâîýõèõâ video Ýîú õúî 30min.).

ËÏÕÇÓÕÇÌ 210 9648588

Samsung
ÏÞæó DualView íèøâîÞó
É Samsung íæõÝ õèî ST500, õèî ñòÿõè DualView íèøâîß
íæ õêó åþð ðéýîæó ëöëìð÷ýòèôæ åþð âëýíâ æëåðøÞó ôõâ
14.2 MP, õêó ST600 ëâê ST100. Ìâê ðê åþð åêâéÞõðöî ðéýîè
3.5” ôõð ñàôú íÞòðó ëâê æíñòýôéêâ ðéýîè 1.8” ëâõÝ
ìàäð íæäâìþõæòè âñý õêó ñòðëâõýøðöó õðöó ñðö æàøâî
æíñòýôéêâ ðéýîè 1.5 àîõôâ. Ìâê ðê åþð ÷ðòðþî ðñõêëÝ
Schneider Kreuznach íæ ðñõêëý ëâê ùè÷êâëý stabilizer. É
ST600 ôöîåöÝçæê õðî æöòöäÿîêð ÷âëý 27mm íæ ðñõêëý
zoom 5x, ýñúó ëâê è ST100 ñâòÝ õð íêëòý õèó íÞäæéðó.
×öôêëÝ åæî öñðìæàñðîõâê ôæ ùè÷êâëÞó æöëðìàæó ýñúó õð
Smart Auto ñðö âîâäîúòàçæê íýîð õðö õèî ëâõÝììèìè
ôëèîß âîÝìðäâ íæ õè ÷úõæêîýõèõâ, õèî ëàîèôè, õâ øòÿíâõâ
ëâê õâ âîõêëæàíæîâ õðö ëÝåòðö.

SAMSUNG 2130163800
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Fuji FinePix Z800EXR
Slimline íæ 12ÎP EXR âêôéèõßòâ
¼øæê ñâòýíðêâ èìæëõòðîêëÝ (öãòêåêëý
AF ëâê àåêð âêôéèõßòâ 12MP) íæ õèî
F300EXR âììÝ ÷âëý zoom íýìêó 5x.
Ôõèòàçæê ýíúó õèî ñòðôúñêëýõèõÝ
õèó ôõêó ìæñõÞó äòâííÞó õðö ôÿíâõðó
ëâê ôõè íæäÝìè ðéýîè â÷ßó 3,5in.
âîÝìöôèó 460Ì pixel. Iåêðíðò÷àâ
âñðõæìæà õð Þïöñîð “Super Intelligent” ÷ìâó ñðö âñðôëðñæà ôõèî
êôðòòðñèíÞîè æë÷ÿõêôè øúòàó øâðõêëÞó
åêâ÷ðòÞó ôõð æíñòýó ëâê ñàôú ñìÝîð.
¼õôê âñð÷æþäðîõâê õâ ïæñìöííÞîâ
æíñòýó ñìÝîâ ëâê ëðîõêîÝ âîõêëæàíæîâ
ß õâ ôëðõæêîÝ, â÷ÿõêôõâ ñàôú æñàñæåâ.
Îæ õè ãðßéæêâ õðö äöòðôëðñêëðþ
ôõâéæòðñðêèõêëðþ ôöôõßíâõðó, íñðòðþî
îâ øòèôêíðñðêèéðþî âòäýõæòæó
õâøþõèõæó ìßùèó ñðö ôèíâàîæê ýõê õð
âñðõÞìæôíâ æàîâê ñêð êôðòòðñèíÞîð
íæ íâìâëÞó åêâãâéíàôæêó ëâê ìêäýõæòð
ùè÷êâëý éýòöãð.

FUJIFILM 210 9410100

Leica Academy
¼ëéæôè ÷úõðäòâ÷êÿî õðö Ìÿôõâ ÎñâìÝ÷â
ÎæäÝìè Þëéæôè íæ âîÞëåðõæó Þäøòúíæó ÷úõðäòâ÷àæó õðö Ìÿôõâ ÎñâìÝ÷â éâ
ñòâäíâõðñðêèéæà ôõè ÍæöëÝåâ Ãàéðöôâ ÕÞøîèó “×âìëÿîèó” ôõêó 5-8-2010 Þúó 14-8-2010.
Ôõâ ñìâàôêâ õèó Þëéæôèó âöõßó éâ ñòðãìèéæà äêâ ñòÿõè ÷ðòÝ õð âîÞëåðõð Þäøòúíð ÷êìí
õðö Ìÿôõâ ÎñâìÝ÷â ñðö ëêîèíâõðäòâ÷ßéèëæ ôõð õÞìðó õèó åæëâæõàâó õðö 1950 íæ õàõìð
“ÃìöëÞó ÍæöëÝåðó”.
Ñ íæäÝìðó Þììèîâó ÷úõðäòÝ÷ðó Ìÿôõâó ÎñâìÝ÷âó ôõâ æïæòæöîèõêëÝ õðö õâïàåêâ ôõêó
åæëâæõàæó õðö 1950 ëâê 1960 âñðõþñúôæ êôõðòêëÞó ôõêäíÞó ëâê åòÿíæîâ âñý õð îèôà õèó
ÍæöëÝåâó. Ñ åèíêðöòäýó â÷èäæàõâê ôöäëêîèíÞîðó õðî âòøÞäðîð íýøéð õúî äöîâêëÿî ôõêó
âìöëÞó õèó ÍæöëÝåâó: ” ½õâî ôâî õêó ÌâòöÝõêåæó ôæ ëýîõòâ ÷ÿó. Îæ õðöó õæõçæòÞåæó ñðö ßõâî

äæíÝõðê âìÝõê, îâ ñèäâêîðÞòøðîõâê ôæ åêâäÿîêæó äòâííÞó íÞôâ ôõð ëÝõâôñòð âñý õð âìÝõê
õðñàð õúî âìöëÿî. Òýôð æñêåÞïêâ ëêîðþîõâî ñâòÝ õð ãÝòðó ôõð ëæ÷Ýìê. Òýôð ñæòß÷âîæó
ëâê âñÞòêõõæó ßõâî ðê ëðòíðôõâôêÞó õðöó. …½õâî âñàôõæöõæó ëâê âîæñâîÝìèñõæó æêëýîæó äêâ
âöõý ëâê æñÞôõòæùâ ñðììÞó ÷ðòÞó ôõè ÍæöëÝåâ äêâ îâ õêó ÷úõðäòâ÷ßôú âììÝ ëâê îâ õêó
ëêîèíâõðäòâ÷ßôú ñâòÝ õêó õòðíæòÞó åöôëðìàæó õèó æñðøßó ëâê õð ñÝòâ ñðìþ âëòêãý ÷êìí.”
“Ôõêó Ýììæó íðö ÷úõðäòâ÷àæó âñý õèî ÍæöëÝåâ ëâõÞäòâùâ õðî âäÿîâ õúî âîéòÿñúî ëâê
æêåêëýõæòâ õúî äöîâêëÿî íæ õè äè. Òâîõðþ ôöîâîõðþôæó äöîâàëæó æëæàîè õèî æñðøß äêâõà
ðê ñæòêôôýõæòðê âñý õðöó Ýîõòæó ãòàôëðîõâî ôõèî æïðòàâ ëâê ôõâ ïæòðîßôêâ. ÊöíÝíâê õêó
õòâäêëÞó ôõêäíÞó õðö âñðøúòêôíðþ õðöó. Õâ õòâäêëÝ ñòýôúñâ õúî äöîâêëÿî. Ôæ Þîâ õÞõðêð
âñðøúòêôíý æàîâê õòâãèäíÞîè ëâê è ñêð âäâñèíÞîè íðö ÷úõðäòâ÷àâ âñý õè ÍæöëÝåâ ëÝñðö
ôõð ìêíÝîê õðö Ïöåòêðþ. ÃöõÝ õâ ãðöãÝ ñòýôúñâ õúî äöîâêëÿî íÞôâ ôæ íêâ ãÝòëâ íæ
ôõðêøæêÿîðöî âëýíâ. Ãöõýó ð ãðöãýó ñýîðó, è âäúîàâ äêâ õðöó åêëðþó õðöó âîéòÿñðöó ñðö
ñòêî âñý ìàäð íæ õè ãàâ âñðøâêòÞõèôâî, âñðõöñÿéèëæ äêâ ñÝîõâ ôõð âôñòýíâöòð ÷êìí. Ìâê
åæî éöíÝíâê ëâî õâ ðîýíâõÝ õðöó. ½õâî Ýììæó æñðøÞó õýõæ. ×úõðäòÝ÷êçâ íæ ëàîåöîð ôõêäíÞó
âòøâàâó õòâäúåàâó ôõè ôþäøòðîè ÇììÝåâ. ÒÝîõâ õð ëÞîõòð õðö Þòäðö íðö ßõâî ðê âñìðà
Ýîéòúñðê, ð ìâýó...” (Ãñýôñâôíâ âñý õè ôöîÞîõæöïè õðö Ìÿôõâ ÎñâìÝ÷â ôõðî ÅêÝîîè
×âìëÿîè ôõèî Ãéßîâ õð Þõðó 2001.).
Õèî Þëéæôè åêðòäâîÿîæê è Leica Academy ëâê Þøæê æñêíæìèéæà ð ÅêÝîîèó Ìâîæììýñðöìðó.

Ã÷ðà Êæðåÿòðö
ÏÞæó õôÝîõæó íæõâ÷ðòÝó æïðñìêôíðþ
ÏÞæó ñòðôéßëæó ôõèî äëÝíâ ñòðûýîõúî õèó æõâêòæàâó Êæðåÿòðö. Ìöëìð÷ðòæà ñìÞðî ôõèî æììèîêëß
âäðòÝ õôÝîõâ äêâ íæõâ÷ðòÝ ãêîõæðëÝíæòâó âñý õèî îÞâ ôæêòÝ ñòðûýîõúî EAY õðö ðàëðö Orange.
Æêâõàéæõâê ôæ íâþòð-äëòê øòÿíâ íæ ñðòõðëâìà ìæñõðíÞòæêæó. Ñê åêâôõÝôæêó õèó æôúõæòêëÝ æàîâê
12x8x10cm ëâê åêâéÞõæê ñðììÞó ãðìêëÞó éßëæó äêâ îâ õðñðéæõßôæõæ õâ âïæôðöÝò ëâê õêó ëÝòõæó õèó,
ìðöòà ëâê æôúõæòêëý åêâøúòêôõêëý ñðö ñòðôâòíýçæõâê æþëðìâ ôõêó åêâôõÝôæêó õêó ëÝéæ íèøâîßó.

Ã×ÑË ÊÇÑÆÚÓÑÖ 2104209583
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Canon
Slimline scanners LIDE
H ôæêòÝ ìæñõÿî scanner Lide õèó Canon,
æíñìðöõàçæõâêíæ åþð âëýíè íðîõÞìâ
ñðö íÝìêôõâ Þøðöî åöîâõýõèõâ ëâê
ëÝéæõèó õðñðéÞõôèó. Õâ åþð CanoScan
LiDE 210 ëâê LiDE 110 ñòðô÷Þòðöî
âîÝìöôè úó 4800x4800dpi ëâê
2400x4800dpi âîõàôõðêøâ. ¼øðöî
øâòâëõèòêôõêëÝ ýñúó õð Auto
Document Fix ñðö ëÝîæê âöõýíâõè
ãæìõêôõðñðàèôè æääòÝ÷úî ëâê õð Auto
Scan Mode ñðö âöõýíâõâ ñòðôâòíýçæê
õêó òöéíêôæêó ôÝòúôèó ôõð æàåðó õðö
ñòúõðõþñðö. Åêâ õèî åêæöëýìöîôè
ôÝòúôèó ðäëúåÿî ñòúõðõþñúî
÷òðîõàçæê õð Advanced Z-lid Expansion
Top ñðö âîâôèëÿîæê õð ëâñÝëê ëâõÝ
20mm.

INTERSYS 210 955400

Panasonic LX5
Æêâåðøß äêâ õð íðîõÞìð äðßõòðö
Õè Ôõðëøýìíè ôõêó âòøÞó Ëðöìàðö æñÞìæïæ è Panasonic äêâ îâ ñâòðöôêÝôæê õð portfolio îÞúî
compact íðîõÞìúî Lumix DMC FX700, FT10, FZ45, FZ100 ëâê õèî ëðòö÷âàâ LX5. Mæ õèî
õæìæöõâàâ ÷âàîæõâê ýõê ðê ôøæåêâôõÞó Þìâãâî ôðãâòÝ öñýùè õêó ñâòâõèòßôæêó õðö æêåêëðþ
õþñðö äêâ õèî ßåè æïâêòæõêëß LX3. Çîÿ åêâõèòßéèëæ è ãâôêëß ýùè, è æôõêâëß âñýôõâôè
õðö ÷âëðþ Leica DC Vario Summicron æñæëõÝéèëæ ôõð 24-90mm âñý õð íÝììðî ÷õúøý
ëâê Ýãðìð 24-60mm. Ôõèî âòøêõæëõðîêëß õðö ÷âëðþ ôöîâîõÝíæ 10 ôõðêøæàâ ôæ 9 äëòðöñ
íæ 3 âô÷âêòêëÝ ôõðêøæàâ ëâê ñÞîõæ âô÷âêòêëÞó æñê÷Ýîæêæó. ×âêîðíæîêëÝ ð âêôéèõßòâó Þøæê
åêâõèòèéæà ð àåêðó â÷ðþ ðê åêâôõÝôæêó 1/1,63in. ëâê è âîÝìöôè 10Megapixel ôöäëìàîðöî ôæ
ñâòýíðêð ôöíñÞòâôíâ. Ôõèî ñòâäíâõêëýõèõâ, Þøæê æñâîâôøæåêâôõæà íæ åêâ÷ðòæõêëý ôõòÿíâ
íêëòð÷âëÿî ñðö âöïÝîðöî õèî æöâêôéèôàâ ëâê øâòàçðöî ãæìõàúôè ôõè åöîâíêëß ñæòêðøß.
ÃììâäÞó Þøðöî æñÞìéæê ôõð ñæòêãÝììðî øæêòêôíÿî (user interface) ñðö éöíàçæê ñðìþ õèî
Micro 4/3 GF1 íæ õð ñæòêôõòð÷êëý øæêòêôõßòêð control wheel. Õâ îÞâ èìæëõòðîêëÝ (Venus
Engine FHD) ãÝçðöî ëâê âöõÝ õð øæòÝëê õðöó äêâ õèî ãæìõàúôè õèó âñýåðôèó, õèî âþïèôè
õèó èìæëõòêëßó âöõðîðíàâó (ñÝîú âñý 400 ìßùæêó íæ íàâ ÷ýòõêôè) ëâê ãæãâàúó äêâ õèî
öñðôõßòêïè õèó ìßùèó video High Definition ôõð ÷ðòíÝ AVCHD Lite. Ôêúñèìß âììÝ éæõêëß
âîâãÝéíêôè Þøæê åæøéæà ëâê è íæäÝìè ðéýîè 3.0in. 460Ì pixel õèó ðñðàâó õð øòÿíâ æàîâê
ñðìþ ëâìþõæòð âñý õð ôöîèéêôíÞîð øÝòè ôõè ôøæåàâôè HCRI (High Color Rendering Index)
ëâê õð backlight íæ LED. ¿ñúó ëâê ôõêó ñòðèäðþíæîæó äæîêÞó LX, ñòðô÷Þòðîõâê åêâ÷ðòæõêëÝ
÷ðòíÝ âñý 3:2 úó 16:9 ëòðñÝòðîõâó ãæãâàúó Þîâ íÞòðó õúî ú÷Þìêíúî pixel. To éæõêëý
æåÿ æàîâê ýõê øÝòè ôõè ìæêõðöòäàâ MultiAspect è ìßùè äàîæõâê ðþõúó ß Ýììúó íæ õð ôþîðìð
õúî pixel ëâê æë õúî öôõÞòúî íñðòæà îâ æñêìæäæà ëÝñðêð «æêåêëý» ÷ðòíÝ. Ñê ÷âî õðö ãàîõæð
éâ ãòðöî æîåêâ÷Þòðöôæó õêó åöîâõýõèõæó æñÞíãâôèó ëâê òþéíêôèó õýôðî õðö åêâ÷òÝäíâõðó
ýôð ëâê õèó õâøþõèõâó ýõâî éÞìðöíæ ñ.ø. îâ æìÞäïðöíæ õð ãÝéðó ñæåàðö. Ôèíæêÿîðöíæ õð
ñæòêðòêôíý åêÝòëæêâó ìßùèó úó 30min. ôõð AVCHD Lite ß ôõâ 2GB ýõâî õòâãÝæê Motion
JPEG. Eëõýó âñý õêó äîúôõÞó ìæêõðöòäàæó Þëéæôèó PSAM ñòðãìÞñðîõâê ëâê æêåêëÞó æñêìðäÞó:
Expressive, Retro, Pure, Elegant, Monochrome, Dynamic Art, Silhouette, Pin Hole, Film
Grain, High Dynamic, Dynamic B&W ëâê Custom.

INTERTECH 210 9692300

Hama Bike Pod
Õð âñýìöõð ôõßòêäíâ äêâ ÷úõðäòâ÷àâ ôõð ñðåßìâõð ëâê õè íðõðôêëìÞõâ
Õè ôõêäíß ñðö ðê ðñâåðà õðö ñðåèìÝõðö âöïÝîæõâê (ýôð âëòêãâàîðöî õâ ëâþôêíâ) ôëÞùæêó
ñæòîÝîæ âñý õð íöâìý ñðììÿî âîâãâõÿî îâ âïêðñðêðþî åèíêðöòäêëÝ õè åêâåòðíß õòâãÿîõâó
÷úõðäòâ÷àæó ëâê video. Ãöõý ñòðüñðéÞõæê ãÞãâêâ Þîâ âô÷âìß õòýñð ñòðôâòíðäßó ôõð åàõòðøð.
Õèî ôúôõß ëâê íæìæõèíÞîè ìþôè ñòðõæàîæê è äæòíâîêëß Hama âîõìÿîõâó âñý õèî ñìðþôêâ
æíñæêòàâ õèó ôõâ âïæôðöÝò. Õð ôõßòêäíâ õþñðö clamp No 4372 Þøæê åâëõöìêðæêåß ãÝôè ñòýôåæôèó,
ô÷âêòêëß ëæ÷âìß ëâê ôñæàòúíâ 1/4in. ëâõÝììèìð äêâ ÷úõðäòâ÷êëÞó íèøâîÞó ëâê camcorder.
Õðñðéæõæàõâê æþëðìâ ëâê åêâô÷âìàçæê õèî ôõâéæòýõèõâ õðö æïðñìêôíðþ ñÝîú ôõð åàõòðøð.

HAMA DISTRIBUTION 210 9410206
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Ãäúäß äêâ $2.000.000
ÎðîõÞìð æîâîõàðî íðöôêëðþ
äëòðöñ ëâê ÷úõðäòÝ÷ðö
É äöîâàëâ ñðö âñæêëðîàçæõâê ôõð
æïÿ÷öììð õðö åàôëðö õúî “Vampire
Weekend”, íæ õàõìð Contra, íßîöôæ õð
íðöôêëý ôöäëòýõèíâ, õð ÷úõðäòÝ÷ð ëâê
õèî åêôëðäòâ÷êëß æõâêòæàâ äêâ 2 æë.æöòÿ. É
äöîâàëâ ñðö âñæêëðîàçæõâê ôõè ÷úõðäòâ÷àâ
êôøöòàçæõâê ñúó è öñðäòâ÷ß ôõð model
release æàîâê ñìâôõß ëâê è ÷úõðäòâ÷àâ
øòèôêíðñðêßéèëæ äêâ æíñðòêëß øòßôè
øúòàó õèî ÝåæêÝ õèó. É Ann Kristen Kennis, è ðñðàâ ßõâî íðîõÞìð õèî åæëâæõàâ
õðö ’80 êôøöòàçæõâê ýõê ð ÷úõðäòÝ÷ðó
æàîâê ð Tod Brody ð ðñðàðó ñâòÞåúôæ íêâ
÷úõðäòâ÷àâ äêâ õèî ðñðàâ åæî æàøæ Ýåæêâ,
øòèôêíðñðàèôæ ùæþõêëð ýîðíâ íðîõÞìðö
ëâê ñìâôõðäòÝ÷èôæ õèî öñðäòâ÷ß. É
åêôëðäòâ÷êëß æõâêòæàâ êôøöòàçæõâê ýõê
ëâõÞøæê ýìâ õâ âñâòâàõèõâ Þääòâ÷â ñðö
âñðåæêëîþðöî ýõê æàøæ ñÝòæê õèî Ýåæêâ
îâ øòèôêíðñðêßôæê õè ÷úõðäòâ÷àâ. Ææî
Þøæê âëýíâ ðòêôõæà èíæòðíèîàâ äêâ õð
åêëâôõßòêð. ÒæòêíÞîðöíæ îâ íÝéðöíæ
âî éâ âñðåæêøõæà è âéúýõèõâ ß íè õðö
÷úõðäòÝ÷ðö ëâéÿó ëâê õð ñÿó âñðõêíÝ
õæìêëÝ õð åêëâôõßòêð õèî ñâòâãàâôè õúî
ñòðôúñêëÿî åæåðíÞîúî.

Fujifilm FinePix S2800HD
Superzoom ñðìþ íêëòÿî åêâôõÝôæúî íæ 18x Fujinon
Tè íæäÝìè ñâòÝåðôè õèó Fujifilm ôõêó íèøâîÞó superzoom ôöîæøàçæê è ñòýô÷âõè
S2800HD – äêâ õèî ðñðàâ õð æòäðôõÝôêð êôøöòàçæõâê ýõê æàîâê è íêëòýõæòè ôõðî ëýôíð
íæ superzoom 18x. H ôøæåàâôè ôõèòàçæõâê ôæ ôöäëòêõêëÝ íæäÝìð âêôéèõßòâ 14Megapixel íæäÞéðöó 1/2.3in Ñ ÷âëýó Fujinon ëâìþñõæê äëÝíâ æôõêâëÿî âñðôõÝôæúî âñý
28mm úó 504mm. Úó ñòðó õð video, öñÝòøæê åöîâõýõèõâ Éigh Definition 720p ëâê
ôæ ôöîåöâôíý íæ õè éþòâ miniHDMI åêæöëðìþîæõâê è Ýíæôè ñòðãðìß õúî video
clip ôæ õèìæðñõêëß ðéýîè. Úó ñòðó õð ëâåòÝòêôíâ öñÝòøðöî åþð õòýñðê æàõæ íÞôú
õèó öùèìðþ ëðîõòÝôõ ðéýîèó 3.0in. âîÝìöôèó 230Ì pixel, æàõæ íÞôú õðö EVF. Åêâ õè
ôõâéæòðñðàèôè ÷òðîõàçæê õð Dual Stabilzer ñðö öìðñðêæàõâê æàõæ íæ õð ôþôõèíâ CCD Sensor Shift æàõæ íæ õèî âöõýíâõè âþïèôè õèó æöâêôéèôàâó (úó ISO 6400). É îÞâ superzoom
ñìâêôêÿîæõâê âñý ôæêòÝ îÞúî ìæêõðöòäêÿî ñðö öñýôøðîõâê îâ ëÝîðöî ñêð æîåêâ÷Þòðöôæó
õêó ìßùæêó. ÇîåæêëõêëÝ,è ìæêõðöòäàâ Smile/Blink Detection âñðõæìæà æñÞëõâôè õèó
åèíð÷êìðþó âîâäîÿòêôèó ñòðôÿñúî (Face Detection) ñðö ïæëàîèôæ âñý íèøâîÞó
Fujifilm: ôöäëæëòêíÞîâ, õð Smile Detection âîêøîæþæê õè ôõêäíß ñðö éâ øâíðäæìÝôæê õð
«æäëìúãêôíÞîð» ñòýôúñð ëâê âñæìæöéæòÿîæê õð ÷úõð÷òÝëõè âöõýíâõâ íýîðî õýõæ æîÿ
õð Blink Detection ñòðæêåðñðêæà äêâ õöøâàð âîðêäýëìæêíâ íâõêÿî. Ôõè ìæêõðöòäàâ Motion
Panorama, íýìêó æîæòäðñðêèéæà ð øòßôõèó ñòÞñæê îâ æöéöäòâííàôæê õâ ôþíãðìâ + ëâê Ñ
ëâê õýõæ éâ äàîæê âöõýíâõè ôöòòâ÷ß õúî ëâòÞ ôæ Þîâ æîêâàð ñâîðòâíêëý ëâòÞ.

FUJIFILM 210 9404100

Fujifilm FinePix F300EXR
Mæ 12Megapixel SuperCCD ëâê äòßäðòð öãòêåêëý autofocus
Tè åêâ÷ðòÝ úó ñòðó õèî õâøþõèõâ âöõýíâõèó æôõàâôèó, æñêøæêòæà îâ ëÝîæê è îÞâ FinePix,
öêðéæõÿîõâó Þîâ ñòðèäíÞîð, öãòêåêëð ôöôõèíâ autofocus. H æõâêòàâ öñðôõèòàçæê ýõê
õð îÞð ôþôõèíâ ñðö öìðñðêæàõâê åêñìÝ íæ phase detection ëâê contrast detection, Þøæê
ôöíñæòê÷ðòÝ ëâê õâøþõèõâ âîÝìðäè õúî DSLR. ¿ñúó ìÞîæ ðê êÝñúîæó õæøîêëðà, õð phase
detection ÃF (æôõàâôè íæ åêâ÷ðòÝ ÷Ýôèó) æàîâê õâøþõæòð æñæêåß æñêõòÞñæê õðî Ýíæôð
æîõðñêôíý õèó ëâõæþéöîôèó ëâê õèó âîâäëâàâó åêýòéúôèó. Ãñý õè íæòêÝ õð Contrast
Detection AF (æôõàâôè íæ âîàøîæöôè ëðîõòÝôõ) æàîâê âòäýõæòð âììÝ õâêòêÝçæê ôæ øâíèìý
ñæòêãâììðîõêëý ÷úó. Ññýõæ ôõèî ñìæêðîýõèõâ õúî ñæòêñõÿôæúî è æôõàâôè ôõèòàçæõâê ôæ phase
detection æñêõöäøÝîðîõâó âñýëòêôè õèó õÝïèó õðö 0.158sec. EîõöñúôêÝçæê æñàôèó ð ñõöôôýíæîðó ÷âëýó
zoom 15x õè ôõêäíß ñðö õð ìæñõý ôÿíâ (íýìêó 23mm ñÝøðó) ñòðåêâéÞõæê äêâ ÷âëý 5x ëâê ýøê ñæòêôôýõæòð. Åêâ õèî öìðñðàèôè õðö ÷âëðþ
øòèôêíðñðêðþîõâê 12 âô÷âêòêëÝ ëâê øâíèìßó åêÝøöôèó ôõðêøæàâ ëâéÿó ëâê æêåêëß ñðììâñìß æñàôõòúôè EBC (Electron Beam Coating) ñÝøðöó
íæòêëÿî micron. ¿ñúó ñòðåàåæê ëâê õð ñòýéæíâ, è íèøâîß ÷Þòæê âêôéèõßòâ SuperCCD ôæêòÝó EXR íæ ëöùæìðæêåß åêÝõâïè æêëðîðôõðêøæàúî ëâê
ãæìõêúíÞîè âñýåðôè õúî ñòÝôêîúî æêëðîðôõðêøæàúî (âïêðñðêÿîõâó õæøîêëÞó pixel binning). ÇñêìÞäðîõâó ìæêõðöòäàâ ÇØR è ëÝíæòâ åêâìÞäæê õð
ãÞìõêôõð âîÝíæôâ ôæ âîÝìöôè, åöîâíêëß ñæòêðøß ß ìýäð ôßíâõðó ñòðó éýòöãð.
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Eñêøæêòßôæêó

Ãrt Point & Noritsu, æñæîåþðöî ôõð íÞììðî
Ñê ëþòêðê Ô. Äâòåâëõôýäìðö ëâê Ì.Õæëõðîàåèó íêìðþî äêâ õêó ìæñõðíÞòæêæó õèó ñòýô÷âõèó ôöîæòäâôàâó õðöó
¿õâî íêâ æñêøæàòèôè íæ ñâòÝåðôè
ôõðî õðíÞâ õðö album ëâê õèó ãêãìêðåæôàâó ôöîâîõÝõâê íæ õèî ùè÷êâëß
õæøîðìðäàâ æëõþñúôèó õýõæ íñðòðþî
îâ ñòðëþùðöî øòßôêíâ ôöíñæòÝôíâõâ äêâ õèî æñýíæîè íðò÷ß õðö
Photofinishing ôõè øÿòâ íâó. É
ôöîæòäâôàâ âîÝíæôâ ôõèî Ãrtpoint
õðö ë. ÔÝããâ Äâòåâëõôýäìðö ëâê õè
Ïðritsu ñòðô÷Þòæõâê äêâ ôöçßõèôè,
öñý õèî Þîîðêâ ýõê íÞôâ âñý õèî
æäëâõÝôõâôè ëâê ìæêõðöòäàâ æïæêåêëæöíÞîèó öñðåðíßó æëõþñúôèó ëâéæõðñðêæàõâê è ñâòâäúäß ëâê ñòðô÷Þòæõâê
íæäâìþõæòð ÷Ýôíâ öèèòæôêÿî ôõðöó
ñæìÝõæó íâçà íæ ðêëðîðíàæó ëìàíâëâó.
É ëðöãÞîõâ íæ õðöó åþð ôöîðíêìèõÞó
íâó öñßòïæ íâëòÝ ëâê êåêâàõæòâ
æîåêâ÷Þòðöôâ.

ÔÖÏÇÏÕÇÖÐÉ: Ò.ÌÃÍÆÉÔ
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• Μάθαμε ότι πρόσφατα έχει προκύψει μια συμφωνία συνεργασία μεταξύ των εταιρειών
Noritsu & Αrt Point. Ποιο ακριβώς είναι το περιεχόμενό της;
Κωνσταντίνος Τεκτονίδης: Για την Noritsu Hellas, ως θυγατρική της εταιρείας
Noritsu Koki, μεγαλύτερου οίκου κατασκευής και παραγωγής φωτο-εργαστηριακών
μηχανημάτων παγκόσμια, ο στρατηγικός της σχεδιασμός για την καλύτερη ανάπτυξη
της στην αγορά και την διατήρησή της ως leader πάντα αποτελούσε ένα πολύ σημαντικό
κομμάτι της λειτουργίας της. Στη σημερινή εποχή της ραγδαίας τεχνολογικής
εξέλιξης και των διαρκών αλλαγών που προκύπτουν τόσο από την παγκόσμια
όσο και από την εγχώρια οικονομική ύφεση, σημαντικό ρόλο για την υγιή εμπορικά
παρουσία της εταιρείας παίζει η σύναψη συνεργασίας με εταιρείες πρωτοπόρες στον
κλάδο τους με άρτια τεχνογνωσία στο προϊόν που παράγουν.
Έτσι η Noritsu Ελλάς βλέποντας ότι η φωτογραφική αγορά οδηγεί τις εξελίξεις στο νέο
προϊόν photobook & photoalbum, επεδίωξε και τελικά ήρθε σε συμφωνία συνεργασίας
με μια από τις μεγαλύτερες και σοβαρότερες από άποψη τεχνογνωσίας και ποιότητας
εταιρίες παραγωγής album & photobook στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο, την Artpoint,
η οποία έχει πελατολόγιο που υπερβαίνει τους 2000 πελάτες.
Κεντρική ιδέα της συνεργασίας αποτελεί η κατασκευή και παροχή προϊόντων εξαιρετικής
ποιότητας συνδυάζοντας την άψογη εκτύπωση μέσω του πιο σύγχρονου τεχνολογικά
εξοπλισμού Noritsu και της κορυφαίας ποιότητας και τεχνογνωσίας στην κατασκευή
φωτογραφικών άλμπουμ της ArtPoint.
Σάββας Βαρδακτσόγλου: Από την πλευρά της Art Point η έντονη τα τελευταία χρόνια
ανάπτυξή της στην αγορά δημιούργησε την ανάγκη στρατηγικών συνεργασιών για
την καθετοποίηση της παραγωγής με απώτερο στόχο τον απόλυτο έλεγχο της άρτιας
ποιότητας των προϊόντων της.
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• Πρόκειται να αναλαμβάνετε, εφόσον
ζητηθεί, και το δημιουργικό (layout) του
ψηφιακού άλμπουμ;
Σ.Β.: Το δημιουργικό των ψηφιακών
άλμπουμ έτσι κι αλλιώς το
αναλαμβάνουμε ως πρωτοπόροι
εδώ και δέκα χρόνια στην κατασκευή
ψηφιακών άλμπουμ. Παρ’ όλα αυτά
η άποψή μας εξακολουθεί να είναι
ότι το δημιουργικό είναι προσωπικού
χαρακτήρα του φωτογράφου και εφόσον
παρέχεται η δυνατότητα θα ήταν καλό
να το διαμορφώνει ο ίδιος. Σε αντίθετη
To βραβευμένο large format laser RA-4 εκτυπωτικό Noritsu LPS-24Pro υποστηρίζει
τυπώματα πλάτους 12,7εκ. ως 62,2εκ. Δέχεται δύο κασέτες 30εκ. και 62.2εκ. ώστε να
τυπώνει τα πάντα χωρίς αλλαγές. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικτυακό printer και
συνδέεται με πολλά PC/σταθμούς εργασίας. Έτσι εντάσσεται ομαλά στο περιβάλλον ενός
εργαστηρίου photofinishing υποδεχόμενο εντολές από πολλαπλούς χρήστες. Κεντρικό
του πλεονέκτημα η μηχανή laser που παρέχει εξαιρετικές εκτυπώσεις αργυρούχου χαρτιού
RA-4 σε ανάλυση 300dpi.

Στην προκειμένη περίπτωση κατόπιν έρευνας για ουσιαστική συνεργασία στον τομέα
της εκτύπωσης καταλήξαμε στην συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία Noritsu που
διακρίναμε ότι μας εξασφάλισε όλα τα παραπάνω.
• Εκτός από ψηφιακά άλμπουμ, ποιες άλλες ανάγκες εκτύπωσης μπορεί να καλύπτει το
μηχάνημα Noritsu LPS-24Pro;
Κ.Τ.: Το νέο LPS-24Pro High Capacity με μονάδα εκφώτισης laser έχει δυνατότητες
εκτυπώσεων μεγάλων μεγεθών έως 61x254 εκ. καλύπτοντας πολύ μεγάλη γκάμα
μεγεθών που απαιτεί η φωτογραφική αγορά όσον αφορά εκτυπώσει ερασιτεχνικές,
επαγγελματικές και σαφώς παραγωγής ψηφιακών άλμπουμ. Ταυτόχρονα, ας μην
παραλείψουμε ότι το βραβευμένο στην εμπορική έκθεση PMA - που διοργανώνεται
στις ΗΠΑ / Las Vegas - minilab μεγάλων εκτυπώσεων απέσπασε τις καλύτερες κριτικές
και το βραβείο DIMA Digital Printer Shoot-out Award με κριτήριο την απόδοση του
μηχανήματος στις μεγεθύνσεις (jumboprints). Σε σύγκριση με άλλα μηχανήματα (minilab)
εκτύπωσης σε φωτογραφικό/χημικό χαρτί της κλάσης αυτής, το μηχάνημα της Noritsu
επελέγη και απέσπασε το βραβείο για την ανώτερη ποιότητα εκτύπωσης.
Σ.Β.: Εκτός από τις εκτυπώσεις που προορίζονται για την κατασκευή ψηφιακών άλμπουμ,
το μηχάνημα μας δίνει πλέον τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε τις ανάγκες των πελατών
μας για πάσης φύσεως επαγγελματικές εκτυπώσεις διευρύνοντας τη γκάμα υπηρεσιών
προς το πελατολόγιό μας.

περίπτωση διαθέτουμε οργανωμένο και
εξειδικευμένο τμήμα δημιουργικού που
μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε ανάγκη.
• Ποια είναι η συμπεριφορά των τελικών
καταναλωτών εν μέσω κρίσης; Μειώνουν
τις παραγγελίες ψηφιακών άλμπουμ ή
απλώς στρέφονται σε πιο φθηνές εναλλακτικές π.χ. φθηνότερες βιβλιοδεσίες και
υλικά;
Σ.Β.: Αν και επικρατεί η άποψη ότι
η οικονομική κρίση στρέφει τους
καταναλωτές σε φθηνότερα προϊόντα,
τελικά αποδεικνύεται ότι ισχύει το
αντίθετο. Η ολοένα αυξανόμενη απαίτηση
των φωτογράφων για παροχή καλύτερων
προϊόντων ώστε να μπορέσουν να
διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό
τους οδηγεί στην αναζήτηση του
καλύτερου - ακόμα και αν κοστίζει λίγο
παραπάνω. Επίσης πολλοί επαγγελματίες
δοκιμάζοντας τη φτηνή λύση και
αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που
προκύπτουν από αυτήν καταλήγουν
να γίνουν οι φανατικότεροι πελάτες
επιβεβαιώνοντας τον κανόνα ότι το «φτηνό
τελικά είναι ακριβό».

• Πιστεύετε ότι η παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας χονδρικής προς το φωτογράφο,
δηλ. και εκτύπωση και βιβλιοδεσία, θα ενισχύσει τη ζήτηση;
Κ.Τ.: Ως Noritsu Ελλάς και όσον αφορά το κομμάτι της εκτύπωσης photo album &
photobook έχουμε διαπιστώσει ότι οι σοβαροί επαγγελματίες που είχαν την ευχέρεια
της κάθετης παραγωγής (από την επεξεργασία έως την εκτύπωση και την κατασκευή του
άλμπουμ) ανέβασαν κατακόρυφα τη συνολική εικόνα των προϊόντων που παρήγαγαν
έχοντας τη γραμμή παραγωγής υπό πλήρη έλεγχο χωρίς να εξαρτώνται από κανέναν
αστάθμητο παράγοντα. Κατά συνέπεια διεύρυναν τον όγκο εργασιών τους αλλά και το
πελατολόγιό τους.
Σ.Β.: Σαφώς θα υπάρξει αύξηση και ενίσχυση του μεριδίου αγοράς για την Art Point
καθώς η μέχρι τώρα κορυφαία ποιότητα κατασκευής άλμπουμ θα συνδυαστεί με
εξαιρετικές εκτυπώσεις οι οποίες θα ελέγχονται πλήρως από το εκπαιδευμένο μας
προσωπικό σε συνεργασία με τους τεχνικούς της Noritsu καθώς και την υποστήριξη της
εξειδικευμένης στη διαχείριση χρώματος εταιρείας Color Consulting Group (CCG).
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των μηχανημάτων που το παράγουν
ώστε να στεφθεί με επιτυχία η
προσπάθεια προώθησης ενός νέου
προϊόντος που μπορεί να ταράξει τα
λιμνάζοντα ύδατα στο επάγγελμα
φωτογραφία προσφέροντας έτσι κάθε
εγγύηση καλής λειτουργίας.

Λεπτομέρεια από το μεγάλο plotter

• Ισχύει αυτό που έχουμε μάθει από ορισμένους ότι χρησιμοποιούν μεν κάποιες
επεξεργασμένες εκτυπώσεις αλλά φτιάχνουν συμβατικό και όχι ψηφιακό άλμπουμ;
Σ.Β.: Υπάρχει η τάση από αρκετούς φωτογράφους στη δημιουργία αναλογικού άλμπουμ
με επεξεργασμένες φωτογραφίες. Εμείς ανταποκρινόμενοι και σ’ αυτήν την τάση
κατασκευάσαμε ένα τύπο άλμπουμ στα συνηθισμένα μεγέθη των ψηφιακών, που δίνει
τη δυνατότητα δημιουργίας ενός είδους (dg block) μεταξύ αναλογικού και ψηφιακού.
• Ως προς τα photobook, ποιό είναι το σκεπτικό πίσω από την εγκατάσταση του
Noritsu D-502;
Κ.Τ.: Η Noritsu Hellas εδώ και εννέα μήνες έχει αναπτύξει ένα project για την
ολοκληρωμένη επεξεργασία, εκτύπωση και κατασκευή του νέου trendy στην ευρωπαϊκή
αγορά προϊόντος δηλ. του photo book. Η εγκατάσταση των μηχανημάτων παραγωγής
photobook στην Art Point, λόγω της τεχνογνωσίας της εταιρείας στο χώρο του
άλμπουμ, σαφώς θα μας βοηθήσει να αναπτύξουμε σωστά το προϊόν και να το κάνουμε
γνωστό και στο μεγάλο πελατολόγιό της. Ταυτόχρονα θα υπάρχει η δυνατότητα για κάθε
ενδιαφερόμενο ο οποίος θέλει να γνωρίσει και να επενδύσει στην υπηρεσία photobook
να επισκεφθεί τις σύγχρονες εγκαταστάσεις της Art point και να δει τα μηχανήματα σε
πραγματικές συνθήκες παραγωγής.
Σ.Β.: Το photobook ως νέο προϊόν που έχει κατακτήσει την παγκόσμια αγορά δεν
ήταν δυνατόν να μας αφήσει αδιάφορους. Επιλέξαμε τη Noritsu ως συνεργάτη καθώς
κατόπιν ερευνάς διαπιστώσαμε ότι ο εξοπλισμός της αποφέρει το καλύτερο ποιοτικά
αποτέλεσμα, πράγμα που συνάδει γενικώς με τη φιλοσοφία της εταιρείας μας.
• Πως ακριβώς θα εξυπηρετείτε τους επαγγελματίες φωτογράφους με τα photobook;
Σ.Β.: Ο τρόπος προώθησης του photobook πρέπει να περνάει αυστηρά μέσω του
επαγγελματία φωτογράφου. Έτσι απευθυνόμαστε αποκλειστικά στους επαγγελματίες
παρέχοντας τους δωρεάν το λογισμικό επεξεργασίας photobook και την τεχνική
υποστήριξη. Ο φωτογράφος θα παραλαμβάνει από εμάς το λογισμικό με τον προσωπικό
κωδικό πελάτου, εξασφαλίζοντας ότι οποιαδήποτε παραγγελία πελάτη του, θα του
αποφέρει το ανάλογο οικονομικό όφελος. Ταυτόχρονα θα μπορεί να το διανείμει στο
πελατολόγιο του χωρίς γεωγραφικούς και ποσοτικούς περιορισμούς. Το λογισμικό αυτό
θα μπορεί επίσης να το εγκαταστήσει σε κιόσκι είτε σε όλους τους υπολογιστές αυτό
επιθυμεί μέσα στο κατάστημά του.
Η παράδοση των photobook από την Art Ρoint θα γίνεται αυστηρά στη διεύθυνση του
καταστήματος ή του φωτογράφου από τον οποίο παρελήφθη η παραγγελία.
K.T.: Σαφώς απ’ την πλευρά μας ως η Noritsu έχουμε την εμπειρία να γνωρίζουμε
ότι μεγάλο ρόλο για την επίτευξη των παραπάνω αποτελεί η προϋπόθεση παροχής
συνεχών υπηρεσιών τεχνολογικής και τεχνικής υποστήριξης του Project photobook και
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Θα διαμορφώνετε ανταγωνιστικό
κοστολόγιο;
Σ.Β.: Έχοντας βαθύτατη επίγνωση
των απαιτήσεων της αγοράς οι τιμές
που διαμορφώσαμε χαρακτηρίζονται
από το καλύτερο ”value for money”
ακολουθώντας την ευρύτερη φιλοσοφία
της εταιρείας μας.
• Με το photobook τα πράγματα είναι
πολύ αντιφατικά στην Ελλάδα. Επίσης
υπάρχει ο οnline ανταγωνισμός…
Πιστεύετε ότι είναι βιώσιμο;
Σ.Β.: Το photobook είναι ένα προϊόν το
οποίο έχει δείξει ότι έχει ανταπόκριση
στην αγορά, άρα είναι βιώσιμο. Όπως
προαναφέραμε επιλέξαμε την προώθηση του μέσω των φωτογράφων και όχι
online (μέσω internet) και απ’ ευθείας
στον καταναλωτή καθώς θεωρούμε ότι
ο επαγγελματίας φωτογράφος θα πρέπει
να έχει το μερίδιό του στις εξελίξεις της
φωτογραφικής αγοράς.
• Άλλα σχόλιά σας…
Κ.Τ.: Ευχαριστούμε πολύ για τη
φιλοξενία στο ηλεκτρονικό περιοδικό
“Photobusiness Weekly” καθώς
θεωρούμε σημαντική τη συμβολή
την προβολή και την ανάδειξη κάθε
σοβαρής προσπάθειας που σκοπό
έχει την περαιτέρω ανάπτυξη του
φωτογραφικού καταστήματος και
των φωτογράφων σε αυτούς τους
δύσκολους καιρούς.

NORITSU ÇÍÍAÔ
Òìâñðþõâ 12, Ãäàâ Òâòâôëæöß
Õ.Ì. 153 43 Ãéßîâ
Õèì.: 210 6019506, fax : 2106017535
e-mail:noritsu-hellas@internet.gr
ART POINT
ÄË.ÒÇ.Ê. - Ôàîåðó Ñ.Õ. 43, Õ.Ê. 1319
T.K.: 570 22, Êæôôâìðîàëè,
Õèì.: 2310 508515 Fax: 2310 508516
e-mail: info@artpoint.gr
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Ç âéâëéïèÞêç ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

€ 20 ąûă Čû þúĈ üăüĆ÷û!
ÓĎĊÿçć Čû õĄĈþû ûxĈċČĈĆöď ąûă ûćČăąûČûüĈĆöď

ÕùĈåĊùĉĀ vĈĆĉþĆĈåč óČč 31 ÙďÿĆøĉĊĆď

500 ÷ĖąđĖĎĀē,
ĖĔĕČčÿ & ĕĈĘďČčĀē
ĆČĄ ĕČē ęĊėČĄčĀē SLR

500 ÷ĖąđĖĎĀē,
ĖĔĕČčÿ & ĕĈĘďČčĀē
ĆČĄ ĕĊď ęĊėČĄčā ėĚĕđĆĒĄėĂĄ

ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm
Óåëßäåò 130 øČā: €20,00

ÄéáóôÜóåéò 20,5x23cm
Óåëßäåò 130 øČā: € 20,00

±«À± À ®µ®·« ¸¾ ¿À» www.photo.gr
êðøîô õçöçééêðîç÷ ( čÿďĕĈ čĎČč ĔĕĊď ĈČćČčā ĒđĔėđĒÿ )
õĒđē ĕđ ĈĒČđćČčĝ úøôéöçúô÷ øĒđĖÿčĊ 1 & ïđĖĒĕĂćđĖ, 104 45 çċāďĄ • ĕĊĎ.: 210 8541400 • fax: 210 8541485
êďćČĄėĀĒđĄČ ĆČĄ ĕĄ ĄĒĄčÿĕĚ ąČąĎĂĄ (ĔĊĈČğďĚ Ĉ û). õĄĒĄčĄĎğ ĈČčđČďĚďāĔĕĈ ĄĉĂ đĖ, ĆČĄ ďĄ ĔĖďĈďďđĊċđĞĈ ĆČĄ ĕđď ĕĒĝđ ĎĊĒĚāē čĄČ ĄđĔĕđĎāē ĕđĖē
ôďđĄĕĈğďĖđ ............................................................................
...................................................................................................
ČĈĞċĖďĔĊ .....................................................................................
õĝĎĊ...........................................................ø.ï.: ...........................
ñđĒĈĂĕĈ ďĄ ĈČčđČďĚďāĔĈĕĈ ĄĉĂ đĖ ĔĕĄ ĈĐāē ĕĊĎĀėĚďĄ :
êĒĆĄĔĂĄē: ..................................ôČčĂĄē: .........................................
ïČďĊĕĝ: ..........................................................................................
.................................................
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 èĄĔČčÿ ñĄċāĄĕĄ úĚĕđĆĒĄėĂĄē / € 15,07
 ñĂĄ úĚĕđĆĒĄėĂĄ... 1000 ðĀĐĈČē... / € 9,04
 úĚĕđĆĒĄėĂĄ čĄČ ïđČďĚďĂĄ / € 9,04
 õĈĒĂ úĚĕđĆĒĄėĂĄē / € 9,04
úĚĕđĆĒĄėĂĄ - ÷ĖďđĕČčā ČĔĕđĒĂĄ / € 15,07

 úĂĎČđē ñĄĒĆĄĒĂĕĊē / € 5,03
 èđĞĎĄ õĄĄěĚÿďďđĖ / € 5,03
 úĚĕđĆĒĄėĂĄ Glamour / € 15,07 € 10,00
 øđ ñĈĆÿĎđ úđĒÿ / € 12,06

 100 ûĒĝďČĄ úĚĕđĆĒĄėĂĄ / € 15,07
 çĔĒĝĄĖĒĊ ėĚĕđĆĒĄėĂĄ / € 21,10 êĐĄďĕĎāċĊčĈ
 EõEKINA / € 10,04
 ïđĞąĄ / € 6,03
 êĕāĔČĄ ĔĖďćĒđā Ĕĕđ úøôéöçúô / € 70,00 (êĐĚĕĈĒČčĝ € 120)
 õĒĝĔĚĄ ĕĊē ïĒāĕĊē. Nelly's / € 30,00 êĐĄďĕĎāċĊčĈ
 üĊėČĄčā ėĚĕđĆĒĄėĂĄ. 500 ĔĖąđĖĎĀē / € 20,00
 üĊėČĄčĀē SLR. 500 ĔĖąđĖĎĀē / € 20,00
 ì čĄĎđčĄČĒČďā ĒđĔėđĒÿ/ € 20,00
ñĈ ĕĄ ĀĐđćĄ ĄđĔĕđĎāē

*øČĀē Ĉ ú.õ.ç. Ĉď ĔĖĈĒČĎĄąÿďđďĕĄČ ĕĄ ĀĐđćĄ ĄđĔĕđĎāē đĖ čĖĄĂďđďĕĄČ Ąĝ € 6,00 ĀĚē € 10,00 ĄďĄĎĝĆĚē ĕđĖ ąÿĒđĖē.
êĐĄČĒĈĂĕĄČ Ċ ĄĒĄÿďĚ ĒđĔėđĒÿ Ąē ĔĕĊď ĕČā ĕĊē đđĂĄē ĈĒČĎĄąÿďđďĕĄČ čĄČ ĕĄ ĀĐđćĄ ĄđĔĕđĎāē čĄČ ĄďĕČčĄĕĄąđĎāē.
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Leadership & marketing

H åêâøæàòêôè ëòàôæúî
ÒòâëõêëÞó ôöíãðöìÞó äêâ õèî âîõêíæõÿñêôß õðöó

4. ÌÝîæ õêó æñêìðäÞó ôðö. Îæ õèî ñòðôðøß

Eï ðòêôíðþ, íêâ ëòàôè âñâêõæà äòßäðòè ëâê éâòòâìÞâ ìßùè âñð÷Ýôæúî.
¿íúó ñúó ñâàòîæêó ôúôõÞó âñð÷Ýôæêó ýõâî õâ äæäðîýõâ õòÞøðöî, ýõâî
æñêëòâõæà ôþäøöôè ëâê æàîâê åþôëðìð îâ åêâëòàîæêó õê æàîâê ôèíâîõêëý; Òÿó
íñðòæàó îâ ñâòâíæàîæêó ôõðî ôúôõý åòýíð; É åêâøæàòêôè õúî ôöîâêôéèíÝõúî ñðö ôöîðåæþðöî íêâ ëòàôè, è ëâõâîýèôè õðö òýìðö õðö èäÞõè ëâê è
âîÝìèùè âñðõæìæôíâõêëßó åòÝôèó íñðòðþî îâ ãðèéßôðöî.

ôðö õÿòâ ôõòâííÞîè ôõèî ëâéâòÝ ñòâëõêëß
ýùè õèó ëâõÝôõâôèó, íñðòæàó îâ æñêìÞïæêó
ñòâäíâõêëÞó ìþôæêó, îâ âëðìðöéßôæêó õð
ôøÞåêð åêâøæàòêôèó ëòàôæúî ñðö Þøæê ëâõâôõòÿôæê è ðíÝåâ ôðö ëâê îâ ôõòâ÷æàó ôõêó

É ÆËÃØÇËÓËÔÉ ÕÚÏ ÔÖÏÃËÔÊÉÎÃÕÚÏ
ÕöñêëÝ, õòàâ ôöîâêôéßíâõâ íñðòðþî îâ ôöîåöâôõðþî ëâê îâ åèíêðöòäßôðöî
ôõòæó ôæ ýñðêðî ãêÿîæê íêâ ëòàôè:
• Ñ ÷ýãðó õèó ëâõâôõòð÷ßó
• É ñòðôåðëàâ æîýó éæõêëðþ âñðõæìÞôíâõðó
• É æñêéöíàâ îâ ìßïæê è ëòàôè
¿õâî öñÝòøæê ôõòæó, âêôéÝîæôâê õèî ñàæôè îâ ñÝòæêó íêâ âñý÷âôè. ¿íúó è ñàæôè
íñðòæà îâ ôæ ðåèäßôæê ôõðî ñâîêëý, ôæ úéæà îâ ñÝòæêó âñð÷Ýôæêó âñìÿó ëâê
íýîð äêâ îâ «ëÝîæêó ëÝõê». Úôõýôð, ôõèî ñòâäíâõêëýõèõâ ïðåæþæêó æîÞòäæêâ ëâê
ñýòðöó ëâê âöõß è æîÞòäæêâ æàîâê è ñèäß õèó åþîâíßó ôðö. Øòèôêíðñðàèôæ õè
åþîâíè õðö éæõêëðþ ôõòæó äêâ îâ âîõêíæõúñàôæêó õèî ëòàôè ýñúó Þîâó èäÞõèó íæ
âöõðñæñðàéèôè.
ÒòðôñÝéèôæ îâ âñð÷þäæêó õêó âîõêåòÝôæêó õðö “õðïêëðþ” ôõòæó. ÔöøîÝ ð ëýôíðó
âîõâñðëòàîæõâê ôæ âöõÝ õâ ÷öôêëÝ ëâê âììèìðôöäëòðöýíæîâ âêôéßíâõâ ÷ýãðö,
æìñàåâó ëâê âñæìñêôàâó íæ õòýñðöó ñðö íñðòðþî îâ æñêåæêîÿôðöî ñâòÝ îâ
æëõðîÿôðöî õèî ëòàôè. Òòýôæïæ âöõÝ õâ ñâòâåæàäíâõâ ôöîèéêôíÞîúî, âîâñðõæìæôíâõêëÿî ëâê ôöøîÝ æñêçßíêúî âîõêåòÝôæúî:
• Ãî âí÷êãÝììæêó, ÷úîÝçæêó ëâê ðöòìêÝçæêó! Ñê ÷úîÞó àôúó ôðö åÿôðöî õèî
âàôéèôè ýõê ëÝîæêó ëÝõê, ýíúó ëâõâîâìÿîðöî Ýôëðñâ õèî æîÞòäæêÝ ôðö ëâê åæî
âîõêíæõúñàçðöî õèî ëòàôè.
• Ìòþãæêó õð ëæ÷Ýìê ôðö ôõèî Ýííð. ÌÝñðêæó ÷ðòÞó, è ñàæôè äêâ åòÝôè äàîæõâê
õýôð Þîõðîè, ñðö ð íÝîâõçæò ñâòâìþæê ëâê åæî íñðòæà îâ ñÝòæê õèî ñâòâíêëòß
âñý÷âôè.
ÃÏÕËÆÓÃÔÉ ÍÑÅÚ ÕÑÖ “ÕÑÐËÌÑÖ” ÔÕÓÇÔ NO 1
Òÿó îâ åêâøæêòêôõæàó õèî âãæãâêýõèõâ ëâê õð ÷ýãð ôðö ôõè åêÝòëæêâ íêâó ëòàôèó;
Øòèôêíðñðàèôæ õèî æîÞòäæêâ ñðö äæîîêÞõâê âñý âöõÝ õâ ôöîâêôéßíâõâ äêâ îâ
âîõêíæõúñàôæêó õèî ëòàôè ëâê âîõêíæõÿñêôÞ õèî ýôð âñðõæìæôíâõêëýõæòâ äàîæõâê.
ÇñêñìÞðî, ñòðôÝòíðôæ õèî âîõàåòâôß ôðö ôþí÷úîâ íæ õð âî è ëòàôè æàîâê
ïâ÷îêëß ß åêâòëæà âòëæõý øòýîð. Åêâ ñâòÝåæêäíâ, âî è ëòàôè ïæôñÝ ëâê õæìæêÿîæê
äòßäðòâ, õýõæ åðëàíâôæ âöõÝ õâ âñìÝ ãßíâõâ äêâ îâ åêâõèòßôæêó õè ôöîâêôéèíâõêëß ôðö êôðòòðñàâ:
1. Ôõðñ! Îýìêó âòøàôæêó îâ âêôéÝîæôâê õð ñòÿõð ëþíâ âäúîàâó îâ ôðö ëöòêæþæê
õð íöâìý, ñæó ôõðî æâöõý ôðö «ôõðñ!» Åêâ îâ âîõêíæõúñàôæêó íêâ ëòàôè ñòÞñæê îâ
Þøæêó ëâéâòý íöâìý, ýôð õð åöîâõýî øúòàó õè ôëêÝ õèó âäúîàâó, õðö “õðïêëðþ”
ôõòæó ëâê õðö ÷ýãðö. ¼õôê, âîâäîúòàçðîõâó âöõÝ õâ ôöîâêôéßíâõâ ëâê âñúéÿîõâó õâ ìæëõêëÝ, íñðòæàó îâ õâ íñìðëÝòæêó ëâê îâ âñæìæöéæòÿôæêó õð íöâìý ëâê
õêó ñòÝïæêó ôðö.
2. ÃîÝñîæöôæ. ÒÝòæ íêâ ãâéêÝ âîÝôâ. Îýìêó è ìÞïè «ôõðñ!» åæôíæþôæê õêó
âòîèõêëÞó ôëÞùæêó ôõð íöâìý ôðö, íêâ ãâéêÝ âîÝôâ âîâøâêõàçæê õèî õÝôè ñðö
ñòðëâìæà õð ôõòæó îâ ëòâõÝó õèî âîâñîðß ôðö.
3. ÔëÞùðö. Æêâëýñõðîõâó õèî õöñêëß âììèìðöøàâ õúî ôöíñõúíÝõúî õðö “õðïêëðþ” ôõòæó ëâê åàîðîõâó ôõðî æâöõý ôðö æîÞòäæêâ íÞôú õèó âîâñîðßó, íñðòæàó
õÿòâ îâ æñêëæîõòúéæàó ôõð ñòâäíâõêëý ñòýãìèíâ: õèî ëòàôè ñðö âîõêíæõúñàçæêó.
Ãî ôëæ÷õæàó õèî âîõàåòâôß ôðö ôõð ôõòæó, íñðòæàó î’ âòøàôæêó îâ åêâëòàîæêó õâ
åêâ÷ðòæõêëÝ æñàñæåâ ôëÞùèó ëâê îâ åêâøúòàçæêó õêó ìðäêëÞó âñý õêó ñâòÝìðäæó
âîõêåòÝôæêó. Îñðòæàó îâ åæêó õèî ñòâëõêëß ñìæöòÝ õúî ñòâäíÝõúî ßòæíâ ëâê
ñêð òæâìêôõêëÝ ëâê îâ õè åêâëòàîæêó âñý õè åêâôõòÞãìúôè õúî ôëÞùæÿî ôðö
ëÝõú âñý õèî æñßòæêâ õðö Ýäøðöó.
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âîÝäëæó õúî ôöîæòäâõÿî ôðö õðöó ðñðàðöó
ëâéðåèäæàó. ÎæòêëÞó ëòàôæêó âòøàçðöî ôâî
÷úõêÝ ñðö ôêäðëâàæê ëâê Þñæêõâ ïæôñðþî
ôæ íâêîýíæîè ñöòëâäêÝ ñòðãìèíÝõúî. Åêâ
ñâòÝåæêäíâ, ðê ðêëðîðíêëÞó ëòàôæêó âòøàçðöî
ôöøîÝ úó íêëòÝ ñòðãìßíâõâ ôõêó æêôñòÝïæêó
õèó æõâêòæàâó ß àôúó íæ åêâëöíÝîôæêó ôõèî
ëâõÝôõâôè øòèíâõêëÿî òðÿî. ¼ñæêõâ åêðäëÿîðîõâê íÞøòê õð ôèíæàð è æõâêòæàâ îâ íèî
íñðòæà îâ åâîæêôõæà øòßíâõâ ß îâ ëâìþùæê
õâ ãâôêëÝ õèó Þïðåâ. ¾ôúó Þøæêó õèî âàôéèôè
íêâó æñæòøýíæîèó ëòàôèó äêâ ñðììÞó æãåðíÝåæó, úôõýôð åæî æàôâê ôæ éÞôè îâ ôõâíâõßôæêó õèî æïÝñìúôè õðö ñòðãìßíâõðó.
Ôõè åêÝòëæêâ íêâó õÞõðêâó ëòàôèó, ýõâî
âîõêíæõúñàçæêó ôõòæó äêâ íæäÝìâ øòðîêëÝ
åêâôõßíâõâ, æàîâê âëýíè ñêð ôèíâîõêëý îâ
ñòðôÞøæêó õðî æâöõý ôðö. Õð íâëòðøòýîêð
ôõòæó íñðòæà îâ äàîæê “õðïêëý” - ãìâãæòý äêâ
õèî öäæàâ. É ÷òðîõàåâ õðö æâöõðþ ôðö ôðþ
åàîæê õè åþîâíè ëâê õð ôéÞîðó îâ âôøðìèéæàó
íæ õðî âîõàëõöñð õèó ëòàôèó. ¼õôê, âëýíâ ëê
ýõâî âêôéÝîæôâê ñæòêëöëìúíÞîðó âñý õèî
ëòàôè ñðö ÷ðöîõÿîæê, îâ éöíÝôâê:
• Ïâ íêìÝó íæ Ýììðöó - íèî âñðíðîÿîæôâê.
• Ïâ ëðêíÝôâê âòëæõÝ.
• Ïâ âôëæàôâê ôöøîÝ.
• Ïâ âëðìðöéæàó êôðòòðñèíÞîè åêâõòð÷ß.
• Ïâ âñð÷æþäæêó õð âìëðýì, õèî ëâ÷æÂîè
ëâê õè çÝøâòè.
• Ïâ ëÝîæêó åêÝìæêííâ ýñðõæ íñðòæàó.
• Ïâ íè øÝîæêó õð øêðþíðò ôðö.
Çàõæ úó åêæöéþîúî ôþíãðöìðó íêâó íæäÝìèó æõâêòæàâó æàõæ úó ñòðûôõÝíæîðó æîýó
õíßíâõðó, Þîâó âñðõæìæôíâõêëýó èäÞõèó
âîâëâìþñõæê õð õâøþõæòð åöîâõý ñðêð æàîâê
õð ñòâäíâõêëý ñòýãìèíâ íÞôâ ôõè åàîè íêâó
ëòàôèó.

Õâ ëæàíæîâ õðö Ýòéòðö íâó
âñðõæìðþî âîâåèíðôàæöôè
âñý õð ãêãìàð
‘‘Òúó îâ åêâøæêòêçæôâê õêó
ëòàôæêó’’ âñý õð Éarvard
Business Press.
Õð ãêãìàð ëöëìð÷ýòèôæ ôõâ
æììèîêëÝ âñý õêó æëåýôæêó
ÌÓËÕËÌÉ
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×úõðäòâ÷àâ äÝíðö

Øòßôõðó ÆæìèëÝòèó
Ôæ âöõß õè ôõßìè õð PhotoBusiness Weekly ÷êìðïæîæà õêó ëâìþõæòæó ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö õúî ÷úõðäòÝ÷úî - âîâäîúôõúî õðö.
Ôõæàìõæ íâó ôõð email: photobusiness@photo.gr ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö õèó æñêìðäßó ôâó ëâê éâ õêó åæàõæ æåÿ åèíðôêæöíÞîæó!
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To ëâõÝôõèíâ õèó æãåðíÝåâó

Digital Solutions Äðöäêðþëâ
ÒÝîú âñý õòêÝîõâ øòýîêâ ñæàòâ
É æñêøæàòèôè ÷úõðäòâ÷êëÿî Äðöäêðþëâ ïæëàîèôæ õè ìæêõðöòäàâ õèó, õð 1984, ôõèî
ðåý Çöòöõâîàâó 4 ôõðöó Ãíñæìðëßñðöó, úó æòäâôõßòêð ñâòâäúäßó ÷úõðäòâ÷êÿî ëâê ìßùèó ÷úõðäòâ÷êÿî õâöõðõßõúî ëâê åêâãâõèòàúî, Þøðîõâó ëâê õð âîõàôõðêøð æíñðòêëý õíßíâ äêâ ÷úõðäòâ÷êëÝ ñòðûýîõâ. ÒâòÝììèìâ âñý õð 1987 úó õð
1995 ìæêõðöòäðþôæ æîõýó õðö Ðæîðåðøæàðö President. Ôßíæòâ õð ëâõÝôõèíâ Þøæê
âîâìÝãæê è îæýõæòè äæîêÝ õèó ðêëðäÞîæêâó, ðê âåæì÷ðà ØÝòèó ëâê ÒÝîðó Äðöäêðþëâó: ëâê ðê åþð íæ ñðìþ íæäÝìè æíñæêòàâ ëâê ôñðöåÞó ôõèî ÷úõðäòâ÷àâ ëâê ôõèî
ùè÷êâëß æñæïæòäâôàâ. Õð ëâõÝôõèíâ âñý õð 1994 ìæêõðöòäæà æñà õèó Íæú÷ýòðö
Ìè÷êôàâó 56. “Õð ëâõÝôõèíâ õð ïæëàîèôâî ðê äðîæàó íâó ëâê õð ôöîæøàçðöíæ æíæàó.
Ãòêéíæà íêâ õòêâîõÝøòðîè ñðòæàâ ôõð øÿòð õèó æëõþñúôèó ÷úõðäòâ÷êÿî, õèó
ôõðöîõêâëßó ÷úõðäòâ÷àâó ëâê õúî åêâãâõèòàúî. Çñàôèó åêâõèòðþíæ æîèíæòúíÞîð
æíñðòêëý õíßíâ íæ ÷úõðäòâ÷êëÝ ñòðûýîõâ. ÒÞòâ ýíúó âñý õèî ñðìöæõß æíñæêòàâ
ñðö ëðöãâìÝíæ, âñðãìÞñðöíæ ôõð íÞììðî ëâê â÷êæòÿîðöíæ ðêëðîðíêëðþó ñýòðöó ôæ âöõý õð ôëðñý. ¼õôê ñòýô÷âõâ æñæîåþôâíæ ôõèî âäðòÝ ëâê æäëâõÝôõâôè
õðö ñòÿõðö dry lab ôõèî Çöòÿñè øúòàó øèíêëÝ, õð Noritsu D1005 ëâê âîðàïâíæ
ëâêîðþòêðöó ðòàçðîõæó ôõðî øÿòð æëõþñúôèó ÷úõðäòâ÷êÿî, photo book ëâê
ùè÷êâëÿî Ýìíñðöí. Úôõýôð æíæàó åêâéÞõðöíæ ëâê õðî plotter Stylus 7900 õèó
Epson ýñðö æëõöñÿîðöíæ ýìæó õêó åêâôõÝôæêó íÞøòê 61 æë. ñìÝõðó ëâê 15 íÞõòâ
íßëðó. ÇñêñìÞðî íñðòðþíæ îâ õöñÿôðöíæ ÷úõðäòâ÷àæó ëâê ùè÷êâëÝ Ýìíñðöí ôæ
íæõâïúõý ß íâõ øâòõà âììÝ ëâê Fine Art æëõöñÿôæêó.” É æñêøæàòèôè Äðöäêðþëâ åæî
åêôõÝçæê ôæ ëâêòðþó åþôëðìðöó ëâê ñâòÝ õèî ëâõâôõòð÷ðìðäàâ ñðö æñêëòâõæà îâ
æñæîåþôæê ôæ îÞæó õæøîðìðäàæó ëâê æêåêëÝ ôõèî æëõþñúôè. “H æëõþñúôè ëêîæàõâê íæ
õèî Ýñðùè ýõê õð drylab õèó Noritsu ëâìþñõæê ýìð õð ÷Ýôíâ æëõþñúôèó: Ò.ø. æïöñèòæõðþíæ õðî æòâôêõÞøîè ýñðö ñâòÞøðöíæ ëâê online æëõþñúôè íÞôú software
ñðö íñðòæà îâ õð ñòðíèéæöõæà ð ñæìÝõèó, îâ õð æäëâõâôõßôæê ôõðî öñðìðäêôõß
õðö ëâê îâ ñâòâääæàìæê ÷úõðäòâ÷àæó âñý õð ôñàõê ß õð äòâ÷æàð. Ãöõý ñâòÞøæõâê
íÞôâ âñý õð www.vougiouka.gr. Çàíâôõæ ýíúó æïàôðö â÷ðôêúíÞîðê ëâê ôõðî
æñâääæìíâõàâ. ¼øðöíæ ëâê øðîåòêëß ôõèî æëõþñúôè ëâê âîâìâíãÝîðöíæ õèî æëõþñúôè äêâ Ýììðöó ôöîâåÞì÷ðöó. Îâó âòÞôæê îâ æîôúíâõÿîðöíæ îÞæó õæøîðìðäàæó, îâ æàíâôõæ ñòúõðñýòðê ôõðî øÿòð íâó ëâê îâ ëâêîðõðíðþíæ. ¼õôê ñòðøúòßôâíæ ôõèî æñÞîåöôè íæ õð Noritsu äêâ îâ íñðòðþíæ îâ æïöñèòæõðþíæ ëâìþõæòâ õðî
ñæìÝõè íâó xúòàó õð ñòýãìèíâ õúî øèíêëÿî âñðãìßõúî. Îæ õð drylab æïðêëðîðíðþíæ øÿòð ëâê æîÞòäæêâ â÷ðþ õð íèøÝîèíâ æàîâê ðêëðìðäêëý. Ñê ñæìÝõæó íâó æàîâê ñðìþ æöøâòêôõèíÞîðê íæ õâ îÞâ âñðõæìÞôíâõâ, è ñðêýõèõâ æàîâê high definition
ëâê åæî íñðòæà îâ ôöäëòêéæà íæ ëâîÞîâ Ýììð íèøÝîèíâ õèó âäðòÝó. Æêâñêôõÿôâíæ ëâê ôõèî ñòÝïè ýõê õð Noritsu 1005 æàîâê ñðìþ ñâòâäúäêëý ëâê âñðåðõêëý
íèøÝîèíâ ôæ ôøÞôè íæ õâ Ýììâ õðö âîõâäúîêôíðþ. Ôàäðöòâ âöõß è æñÞîåöôè
åæî éâ âñðôãæôõæà Ýíæôâ âììÝ ôæ ãÝéðó øòýîðö ëâê æìñàçðöíæ îâ åêëâêÿôæê õèî
æñêìðäß íâó. ”ÕÞìðó, õð ëâõÝôõèíâ âôøðìæàõâê ñÞòâ âñý õêó æëõöñÿôæêó ëâê íæ õèî
ëÝìöùè ëðêîúîêëÿî æëåèìÿôæúî. ÎÝìêôõâ ýôðî â÷ðòÝ õèî ëÝìöùè õðö äÝíðö
ýìæó ðê æòäâôàæó äàîðîõâê in house ÿôõæ îâ íñðòæà îâ æìÞäøæõâê ñÝîõâ è ñðêýõèõâ
âñý õèî ÷úõðäòÝ÷êôè íÞøòê õèî ôøæåàâôè ëâê ñâòâäúäß ùè÷êâëðþ Ýìíñðöí. Ñê
ñæìÝõæó õðö Digital Solutions Äðöäêðþëâ íñðòðþî îâ æñêôëæ÷õðþî äêâ õèî åêëß
õðöó æöëðìàâ õð èìæëõòðîêëý ëâõÝôõèíâ ôõèî êôõðôæìàåâ www.vougiouka.gr Çëæà
ñÞòâî õúî æëõöñÿôæúî íñðòðþî îâ ñâòâääæàìðöî åêÝ÷ðòâ ÷úõðäòâ÷êëÝ æàåè
ëâê âïæôðöÝò äêâ õð âäâñèíÞîð õðöó øýíñê.
ÒÃÏÑÔ & ØÃÓÉÔ ÄÑÖÅËÑÖÌÃÔ
Í. Ìè÷êôàâó 56 Ãíñæìýëèñðê ( ÔõÝôè ÈÞòãâ ) Ãéßîâ 115-26
õèì: 210.69.23.449 & Fax: 210.69.97.346
e-mail: info@vougiouka.gr
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ÃìÞïâîåòðó ÉôâÂâó
Ôõð íæõâàøíêð âëàîèõèó ëâê ëêîðþíæîèó æêëýîâó Þîâó ÷úõðäòÝ÷ðó íæ æêëâôõêëß âîõàìèùè
Ñê îÞðê íâó ÷úõðäòÝ÷ðê Þøðöî
ñðììÝ îâ ñðöî ëâê ñæòêôôýõæòâ îâ
åÿôðöî. ÆêâéÞõðîõâó ñæòêôôýõæòâ
æ÷ýåêâ, äîÿôæêó ëâê ô÷âêòêëß
ëðöìõðþòâ õèó æêëýîâó âñý
õðöó ñâìêýõæòðöó, íñâàîðöî
ôõè åèíêðöòäàâ íæ íæäâìþõæòæó
âñâêõßôæêó ëâéÿó ôõð íöâìý õðöó
ïæõöìàäæõâê ýìè è åêæéîßó ôëèîß
ñðö â÷ðíðêÿîðöî ëâê íÞôâ ôæ
âöõß åèíêðöòäðþî.

• Πως γίνατε φωτογράφος;
Ðæëàîèôâ âñý õð Íðîåàîð õð 1997. ½õâî æñêéöíàâ íðö îâ âôøðìèéÿ íæ õè ÷úõðäòâ÷àâ
âñý õâ æ÷èãêëÝ ëâê õâ ÷ðêõèõêëÝ íðö øòýîêâ ñðö åðþìæöâ æòâôêõæøîêëÝ ôâî
÷úõðäòÝ÷ðó. ½éæìâ îâ ôñðöåÝôú õð âîõêëæàíæîð. ¼õôê ñßòâ õèî âñý÷âôè ëê æîÿ
Þëâîâ Ýììæó ôñðöåÞó, ôöîÞøêôâ íæ õèî ÷úõðäòâ÷àâ. Ôõè ôöîÞøæêâ ßéæìâ îâ åú ëâê
ìàäð åêâ÷ðòæõêëÝ õèî ÷úõðäòâ÷àâ ëâê ñßäâ ôëèîðéæôàâ äêâ îâ íÝéúó ñæòêôôýõæòâ äêâ
õèî ëêîðþíæîè æêëýîâ.
• Επαγγελματικά ασχολείστε κυρίως με την φωτογραφία ή με το βίντεο;
Ãöõß õèî ñæòàðåð õèó çúßó íðö, âôøðìðþíâê ñæòêôôýõæòð íæ õèî ÷úõðäòâ÷àâ. Õâ
öñýìðêñâ æàîâê ìàäð standby íÞøòê îâ ïæëêîßôú ïâîÝ. Æðþìæöâ ôõèî õèìæýòâôè ëâê
íæõÝ ñßòâ õèî âñý÷âôè ýõê éÞìú îâ ëÝîú Þîâ åêÝìæêííâ ëâê îâ æñêôõòÞùú ôõèî ñòÿõè
íðö âäÝñè: õè ÷úõðäòâ÷àâ.
• Τι σας τραβάει πιο πολύ, η στατική ή η κινούμενη εικόνα;
Òêôõæþú ñúó ñÝîõâ âäâñèíÞîè íðö éâ æàîâê è ÷úõðäòâ÷àâ äêâõà ëìÞãæêó õèî ôõêäíß ëâê
âöõý íðö âòÞôæê. Ãäâñÿ ñðìþ õèî ÷úõðäòâ÷àâ åòýíðö. Ôõðî ëêîèíâõðäòÝ÷ð íêìÝíæ
äêâ ëÝñðêâ Ýììâ éÞíâõâ ñðö ð àåêðó éâ ßéæìâ îâ õâ åèíêðöòäßôú ëâê îâ õâ ëÝîú
âòäýõæòâ, âììÝ è ÷úõðäòâ÷àâ ñêôõæþú éâ æàîâê ñÝîõâ è âäâñèíÞîè íðö.

ÔÖÏÇÏÕÇÖÐÉ: Ì. ÅÌËÕÃÌÑÖ
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ôöîåöâôíýó íæ õð âîéòÿñêîð ôõðêøæàð. ÌÝîú æñàôèó âòëæõÝ ôõè éæâõòêëß
÷úõðäòâ÷àâ, õèî ôëèîðéæõèíÞîè ÷úõðäòâ÷àâ îâ õð ñú Þõôê.

• Επαγγελματικά, ποιό είδος είναι αυτό που αποδίδει περισσότερο;
¾ôúó õð õâïêåêúõêëý îâ æàîâê ñêð ñðìþ øýíñê, õð ëÝîú ëâõÝ ãÝôè äêâ íÞîâ.
ÇñâääæìíâõêëÝ ôõð éÞâõòð àôúó îâ æàîâê ìàäð ëâìþõæòâ âñý íàâ åèíðôàæöôè.
Õÿòâ íæ õèî ëòàôè ñðö ñæòîÝíæ ýìâ õâ ñòÝäíâõâ íðêÝçðöî ôõòêíúäíÞîâ,
âììÝ æëæà àôúó îâ æàîâê ìàäð ëâìþõæòâ. ¼øú ëâìþùæê ÷úõðäòâ÷êëÝ ëâê
ëÝñðêðöó äÝíðöó âììÝ åæî õð ëÝîú ñðìþ ôöøîÝ. Õð ëÝîú ñæòêôõâôêâëÝ,
æ÷ýôðî ôõð æàåðó âöõý ñìèòÿîæôâê ôâ÷ÿó ëâìþõæòâ âììÝ åæî õð æñêåêÿëú.
Ææî íæ æë÷òÝçæê âöõý õð æàåðó ÷úõðäòâ÷àâó ëâê õð ëÝîú íæ õð åêëý íðö
ôõêì, æñêìæëõêëÝ, ëöòàúó äêâ äîúôõðþó ëâê ÷àìðöó.
• Αν δεν υπήρχε το θέμα του βιοπορισμού ποιό είδος θα προτιμούσατε;
Õèî õâïêåêúõêëß ÷úõðäòâ÷àâ. Î’ âòÞôæê è âììâäß, îâ ÷æþäú, îâ õâïêåæþú,
Þøæê ëâîæàó ñðììÝ îâ âñðëðíàôæê âñý Þîâ õâïàåê. Êâ æñêëæîõòúîýíðöî ôæ
âöõý, ôõð âîéòÿñêîð ôõðêøæàð! Îðö âòÞôæê îâ ñâòâõèòÿ ÷êäðþòæó ëâê õèî
åêâ÷ðòæõêëýõèõâ ñðö íñðòæà îâ Þøæê ëÝéæ ñðìêõêôíýó.
• Από που προέρχονται οι επιρροές σας;
ÊâöíÝçú õèî åðöìæêÝ õðö Bresson ëâê õèó ÷úõðäòÝ÷ðö íýåâó, õèó Lillian
Baseman ñðö ßõâî è âòøêëß íðö æñêòòðß äêâ îâ âñð÷âôàôú õæìêëÝ îâ
ôñðöåÝôú ÷úõðäòâ÷àâ. Çàøâ åæê íàâ Þëéæôè õèó ôõèî ÏÞâ Öýòëè ëâê ßõâî
ëâéðòêôõêëß. Õýõæ æàøâ ôñðöåÝôæê ôøÞåêð íýåâó ëâê âí÷êõâìâîõæöýíðöî
âîÝíæôâ ôõè ÷úõðäòâ÷àâ ëâê Ýììâ ñòÝäíâõâ. ÕæìêëÝ ñæàôõèëâ îâ
ñòðøúòßôú. Ãöõý õð ëðííÝõê (õè íýåâ) õð Ý÷èôâ ñàôú æî íÞòæê ëâê
ôõòÝ÷èëâ ôõè ÷úõðäòâ÷àâ.
• Πως θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο της φωτογραφίας στην Ελλάδα;
Òêôõæþú ýõê öñÝòøðöî âïêýìðäðê ÷úõðäòÝ÷ðê ñðö åæ íæêðîæëõðþî ôæ ëÝõê
ôöäëòêõêëÝ íæ âîõàôõðêøðöó ÷úõðäòÝ÷ðöó õðö æïúõæòêëðþ. Îðö âòÞôæê ñðìþ
è åðöìæêÝ õðö ÎñæøòÝëè.
• Θεωρείτε ότι η Ελλάδα έχει τις κατάλληλες σχολές και τα απαραίτητα
εφόδια για να δώσει σε έναν άνθρωπο ασχολούμενο με την φωτογραφία
ή οι σπουδές στο εξωτερικό είναι απαραίτητες;
Ææî ïÞòú ëâõÝ ñýôð öôõæòæà è ñâêåæàâ æåÿ. ÌÝéæ øÿòâ Þøæê õâ öñÞò ëâê
õâ ëâõÝ õèó. Ôæ ñòðèäíÞîæó øÿòæó õðö æïúõæòêëðþ íÝììðî öñÝòøðöî
ñòÝäíâõâ ñðö íâó ïæñæòîÝîæ. ÃñìÝ ôõð æïúõæòêëý Þøæêó Ýììâ æòæéàôíâõâ,
è ëðöìõðþòâ æàîâê õæìæàúó åêâ÷ðòæõêëß. Øâàòðíâê ñðö ôñðþåâôâ Þïú âììÝ
ñòÞñæê îâ ñú ëâê îâ õðîàôú ýõê ðê ãÝôæêó ñðö ñßòâ âñý õèî ÇììÝåâ ßõâî
ôèíâîõêëÞó.

BËÑÅÓÃ×ËÌÑ ÔÉÎÇËÚÎÃ
Ο Αλέξανδρος Ησαΐας ξεκίνησε τις σπουδές
φωτογραφίας στον ΑΚΤΟ. Συνέχισε στην
Αμερική και στην Αγγλία, όπου σπούδασε
φωτογραφία και σκηνοθεσία. Έχει
συνεργαστεί με τηλεοπτικούς σταθμούς και
μεγάλα έντυπα ενώ πλέον εξειδικεύεται στη
φωτογραφία θεάτρου. Έχει συμμετάσχει σε
ομαδικές και ατομικές εκθέσεις, Το έργο του
περιλαμβάνει και αρκετές ταινίες μικρού
μήκους.
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