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 5 Τ.ΤΖΙΜΑΣ

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.

Φωτ.: Δανάη Ριγάκη 

www.photo.gr
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Wedding
p h o t o . g r

www.weddingphoto.gr
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...
Για να είσαστε διαβασμένοι το Φθινόπωρο!

!

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. 

 Photobusiness Weekly 

 1, 104 45 . . 210 8541400 fax: 210 8541485  www.photo.gr

E : , : Art Director: ,

: Atelier: : -

: ,www.photo.gr

Eíçìåñþíïõìå ôéò åíäéáöåñüìåíåò åôáéñßåò üôé åõ÷áñßóôùò äå÷üìáóôå ðñ ò 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.

 Photobusiness Weekly  mail photobusiness@photo.gr

Κάντε κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε τις 120 σελίδες

http://www.photobusiness.gr/xalara/Greece_IMF.pdf
www.photo.gr
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Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 31ης  ΜΑΡΤΙΟΥ  2001
9η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ    (1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000-31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2001)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπόσβ.αξία ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 1.108.976,99 1.108.972,83 4,16 1.108.827,13 1.108.823,00 4,13 Ι. Κεφάλαιο (μετοχικό)

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ (273.724 μετοχές των 30 ευρώ)
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Καταβλημένο 8.211.720,00 8.211.720,00

3. Κτίρια και τεχνικά έργα 795.601,80 674.390,48 121.211,32 782.474,31 615.161,96 167.312,35 IV. Αποθεματικά κεφάλαια
5. Mεταφορικά μέσα 11.400,00 3.443,85 7.956,15 11.400,00 1.733,60 9.666,40 1. Τακτικό αποθεματικό 2.550.700,66 2.450.700,66

6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 1.514.869,62 1.444.217,61 70.652,01 1.436.112,58 1.369.711,95 66.400,63 5. Αφορολόγητα αποθεματικά
 Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ) 2.321.871,42 2.122.051,94 199.819,48 2.229.986,89 1.986.607,51 243.379,38     ειδικών διατάξεων νόμων 1.201.145,98 1.136.458,98

ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες 3.751.846,64 3.587.159,64

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις V. Αποτελέσματα εις νέο
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 107.883,31 104.960,21    Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο 12.232.154,75 13.821.181,69

 Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ) 307.702,79 348.339,59    Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+AIV+AV) 24.195.721,39 25.620.061,33

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Ι. Αποθέματα 1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού

1. Εμπορεύματα 8.188.842,35 7.376.614,86     λόγω εξόδου απο την υπηρεσία 388.598,72 334.341,92
Μείον: Προβλέψεις 685.783,60 7.503.058,75 1.057.104,46 6.319.510,40 2. Λοιπές προβλέψεις 5.777.832,57 7.586.817,04

ΙΙ. Απαιτήσεις 6.166.431,29 7.921.158,96

1. Πελάτες 31.672.970,95 31.301.527,36 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μείον: Προβλέψεις 1.367.074,20 30.305.896,75 1.541.098,13 29.760.429,23 Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

3α.  Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.) 1.199.977,73 3.565.845,56 4. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις προς συνδεδ. επιχειρήσεις 4.108,58 4.108,58

 11.  Χρεώστες διάφοροι 6.381.008,44 14.009.521,76 ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

12.  Λογαριασμοί διαχειρίσεως  προκαταβολών και πιστώσεων 0,00 433.413,77 1. Προμηθευτές εσωτερικού 2.705.715,71 2.757.020,01
 37.886.882,92 47.769.210,32      1α. Προμηθευτές εξωτερικού 8.778.954,74 11.484.670,45 15.580.549,65 18.337.569,66

IV. Διαθέσιμα 4. Προκαταβολές Πελατών 314.714,81 534.189,00

1. Ταμείο 9.655,72 21.240,45 5. Υποχρεώσεις απο φόρους-τέλη 1.187.488,95 1.063.870,52

3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 125.074,69 215.139,67 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 152.742,55 98.545,86
134.730,41 236.380,12      10. Mερίσματα πληρωτέα 2.700.000,00 0,00

 11. Πιστωτές διάφοροι 58.374,13 62.596,45
 Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV) 45.524.672,08 54.325.100,84 15.897.990,89 20.096.771,49

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ) 15.902.099,47 20.100.880,07

1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 169.246,36 209.774,53 Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 337.030,48 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 2.197.207,74 2.353.795,95

3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί ενεργητικού 2.141.364,02 1.112.677,22 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα 18.560,00 0,00
2.647.640,86 1.322.451,75 2.215.767,74 2.353.795,95

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 48.480.019,89 55.995.896,31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 48.480.019,89 55.995.896,31

ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ XPEΩΣTIKOI ΛOΓAPIAΣMOI TAΞEΩΣ ΠIΣTΩTIKOI
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών 2.620.000,00 1.750.000,00 2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων &  εμπρ/των ασφαλειών 2.620.000,00 1.750.000,00

4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 4.209.507,55 4.572.827,92 4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 4.209.507,55 4.572.827,92
6.829.507,55 6.322.827,92 6.829.507,55 6.322.827,92

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/4/2009-31/3/2010 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 1/4/2008-31/3/2009
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως

Κύκλος εργασιών (πωλήσεις) 174.147.588,39 219.393.740,79

Μείον: Κόστος πωλήσεων 154.208.659,18 198.515.768,50 Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως 2.569.407,06 -5.450.379,64

Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 19.938.929,21 20.877.972,29 (+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών)

Πλέον: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως 5.135.753,94 3.811.096,37      προηγούμενων χρήσεων 13.821.181,69 19.271.561,33
Σύνολο 25.074.683,15 24.689.068,66 (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων 1.293.747,00 0,00

ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 2.475.644,89 4.016.988,09      Σύνολο 15.096.841,75 13.821.181,69

3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 21.039.879,05 23.515.523,94 26.941.616,99 30.958.605,08 ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος 0,00 0,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1.559.159,21 -6.269.536,42 Κέρδη προς διάθεση 15.096.841,75 13.821.181,69

ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 74.742,12 147.716,88

Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 22.148,24 22.148,24 52.593,88 51.060,23 51.060,23 96.656,65 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 1.611.753,09 -6.172.879,77 1. Τακτικό αποθεματικό 100.000,00 0,00

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσματα 2α. Mέρισμα-Διανομή κερδών προηγούμενων χρήσεων 2.700.000,00 0,00

1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα 6.509,04 44.685,82 6α. Aφορολόγητο αποθεματικό από απαλλασόμενα

2. Έκτακτα κέρδη 218,08 516,79 της φορολογίας έσοδα 64.687,00 0,00

4. Έσοδα απο προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων 1.057.104,46 960.150,62 8.   Υπόλοιπο κερδών εις νέο 12.232.154,75 13.821.181,69
1.063.831,58 1.005.353,23 15.096.841,75 13.821.181,69

Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 66,55 62.191,79

2. Έκτακτες ζημίες 48.257,19 47.524,09

4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 57.853,87 106.177,61 957.653,97 173.137,22 282.853,10 722.500,13

Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη) 2.569.407,06 -5.450.379,64

ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων 146.633,68 293.965,84

Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο

λειτουργικό κόστος 146.633,68 0,00 293.965,84 0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Kέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 2.569.407,06 -5.450.379,64

Αθήνα, 31 Μαΐου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ. &  Δ/ΝΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ENA MEΛOΣ TOY Δ.Σ. Ο  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

PHILIP CLIVE MOLYNEUX ΙΩΑΝΝΗΣ KAKOΓIANNOΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ KOTINAΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ 800430932 ΑΔΤ Σ 502219/1996 ΑΔΤ AB 613241/2006

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 7280 Α' ΤΑΞΗΣ

 

Ποσά προηγούμενης χρήσεως

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 (1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010)

1/4/2009-31/3/2010

Ποσά προηγούμενης χρήσεωςΠοσά προηγούμενης χρήσεως 1/4/2008-31/3/2009Ποσά κλειόμενης χρήσεως 1/4/2009-31/3/2010 Ποσά κλειόμενης χρήσεως

1/4/2008-31/3/2009

1/4/2009-31/3/2010 1/4/2008-31/3/2009

Ποσά κλειόμενης χρήσεως

ΣONY EΛΛAΣ AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OΠTIKOAKOYΣTIKΩN ΠPOΪONTΩN
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)

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

2008 2009 %

SONY HELLAS A.E. 219.393.740,79 174.147.588,39 -20,62

 ( )

2008 2009 %

SONY HELLAS -5.450.379,64 2.569.407,06 +147,14
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http://www.noritsu.gr/cms/front_content.php?changelang=8
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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, 

:

...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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http://www.theobros.gr/
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NORITSU A  E. . . 210 6019506

Panasonic
 Lumix

E  compact  LX5 

 Power-

shot G11,  10Megapixel 

,  Panasonic  7 

,

.

Panasonic DMC-FX700. H

 mainstream  FX. M

,

14Megapixel.  zoom Vario Summicron 5x 24-

120mm ,

 video Full HD  AVCHD. 

Panasonic DMC-FT10 To

 FT2 

 FT1,  « »

.  14 egapixel, 

 10m,  2m .

S10  TS2 

.

 zoom 35-140mm  28-

128mm,

.  3m  1,5m.

Panasonic DMC-FZ45 (FZ40 )

A  FZ38  zoom 24x 

25-600mm (

FZ100).

 CCD 14 egapixel

 CMOS  FZ100. 

 video VCHD Lite 720p 

 30min. (

 vide-

ocameras

 video  30min.).

 210 9648588

Samsung
 DualView 

 Samsung  ST500,  DualView 

14.2 MP,  ST600  ST100. 

3.5”  1.8” 

 1.5 .

Schneider Kreuznach  stabilizer. 

ST600  27mm 

zoom 5x,  ST100 .

Smart Auto 

, ,

.

SAMSUNG 2130163800
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http://www.techno-trade.gr/
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Fuji FinePix Z800EXR
Slimline  12 P EXR 

 (

AF  12MP) 

F300EXR  zoom  5x. 

 3,5in. 

 460  pixel. I

 “Super Intel-

ligent”

.

, .

,

.

FUJIFILM 210 9410100

.

 EAY  Orange.  

- .

12x8x10cm ,

.

 2104209583
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http://www.photoshopdigital.gr/
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Hama Bike Pod

 ( )

 video. .

 Hama 

.  clamp No 4372 ,

 1/4in.  camcorder. 

.

HAMA DISTRIBUTION 210 9410206

Panasonic LX5

 Panasonic  portfolio 

compact  Lumix DMC FX700, FT10, FZ45, FZ100  LX5. M

 LX3. ,

 Leica DC Vario Summicron  24-90mm 

 24-60mm.  10  9 

 3 .

 1/1,63in.  10Megapixel 

. ,

.

 (user interface) 

Micro 4/3 GF1  control wheel.  (Venus 

Engine FHD) ,

 (  400 )

 video High Definition  AVCHD Lite. 

 3.0in. 460  pixel 

 HCRI (High Color Rendering Index) 

 backlight  LED.  LX, 

 3:2  16:9  pixel. To 

 MultiAspect 

 pixel  « » .

. . .

 30min.  AVCHD Lite  2GB  Motion 

JPEG. E  PSAM :

Expressive, Retro, Pure, Elegant, Monochrome, Dynamic Art, Silhouette, Pin Hole, Film 

Grain, High Dynamic, Dynamic B&W  Custom. 

INTERTECH 210 9692300 

Canon
Slimline scanners LIDE
H  scanner Lide  Canon, 

.  CanoScan 

LiDE 210  LiDE 110 

 4800x4800dpi 

2400x4800dpi .

 Auto 

Document Fix 

 Auto 

Scan Mode 

.

 Advanced Z-lid Expansion 

Top

20mm.

INTERSYS 210 955400
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http://www.artpoint.gr/
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Fujifilm FinePix S2800HD
Superzoom  18x Fujinon
T  Fujifilm  superzoom 

S2800HD – 

 superzoom 18x. H  14Meg-

apixel  1/2.3in  Fujinon 

28mm  504mm.  video, igh Definition 720p 

 miniHDMI  video 

clip .

 3.0in.  230  pixel,  EVF. 

 Dual Stabilzer  CCD Sen-

sor Shift  (  ISO 6400).  superzoom 

. ,  Smile/Blink Detection 

 (Face Detection) 

Fujifilm: ,  Smile Detection 

« »

 Blink Detection .  Motion 

Panorama,  + 

.

FUJIFILM 210 9404100

 $2.000.000

 “Vampire 

Weekend”,  Contra, 

,

 2 . .

 model 

release

.  Ann Kristen Ken-

nis,

 ’80 

 Tod Brody 

,

.

.

.

.

Fujifilm FinePix F300EXR
M  12Megapixel SuperCCD  autofocus
T ,  FinePix, 

,  autofocus. H 

 phase detection  contrast detection, 

 DSLR. ,  phase 

detection F ( )

.  Contrast 

Detection AF ( )

.  phase 

detection  0.158sec. E

zoom 15x  (  23mm )  5x .

 12  EBC (Electron Beam Coating) 

 micron. ,  SuperCCD  EXR 

 (  pixel binning). R

, .
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www.photo.gr
www.kathimerini.gr
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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. 



 76  •   26   2010  20

ON L INE O IMAGING -  E

E

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. 

• 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).

• 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 

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 εναλλα-

κτικές 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». 

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.
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.: 210 6019506, fax :  2106017535

e-mail:noritsu-hellas@internet.gr

ART POINT 

. . . - . . 43, . . 1319

T.K.: 570 22, ,

.: 2310 508515 Fax: 2310 508516

e-mail: info@artpoint.gr

• 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 

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. 

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 προώθη-

ση 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. 

Λεπτομέρεια από το μεγάλο plotter
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• Πως γίνατε φωτογράφος;
 1997. 

. .

, .

.

• Επαγγελματικά ασχολείστε κυρίως με την φωτογραφία ή με το βίντεο;
, .

 standby .

: .

• Τι σας τραβάει πιο πολύ, η στατική ή η κινούμενη εικόνα; 

. .

, .

• Με ποιά ακριβώς είδη φωτογραφίας ασχολείστε;
,

.

,

,

.

: .
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• Επαγγελματικά, ποιό είδος είναι αυτό που αποδίδει περισσότερο;
, .

.

,

.

. ,

.

, , .

• Αν δεν υπήρχε το θέμα του βιοπορισμού ποιό είδος θα προτιμούσατε;
. ’ , , ,

.

, !

.

• Από που προέρχονται οι επιρροές σας;
 Bresson ,  Lillian 

Baseman

.

.

.

.  ( )

.

• Πως θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο της φωτογραφίας στην Ελλάδα;

.

.

• 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;

.

.

. ,

.

.

B

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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