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Ôõðî ñâìíý õúî èíæòÿî

Σύμφωνα με μετρήσεις αναλυτών της αγοράς
imaging που έγιναν γνωστές στη Photokina,
υπολογίζεται ότι είναι σε χρήση αυτή την στιγμή ανά
την Υφήλιο 403 εκ. ψηφιακές μηχανές,
52 εκ. βιντεοκάμερες και 2 δις «έξυπνα» φωτοκινητά
τηλέφωνα. Οι Γερμανοί έχουν υπολογίσει ακόμη
ότι στη χώρα τους πραγματοποιούνται 1000 ‘‘κλικ’’
κάθε δευτερόλεπτο! Τα νούμερα είναι πραγματικά
εντυπωσιακά όμως υπάρχει παράλληλα και μια
άλλη αγορά με την οποία δεν πολυασχολούνται
τα Μέσα Ενημέρωσης. Πρόκειται για τα αξεσουάρ,
αναπόσπαστο κομμάτι των πάσης φύσεως προϊόντων
imaging. Τουτέστιν μπαταρίες, τρίποδα, θήκες,
τσάντες μεταφοράς φωτογραφικού εξοπλισμού κ.α.
Για παράδειγμα τα τρίποδα σήμερα γνωρίζουν
εκπληκτική εξέλιξη. Χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή τους υλικά πολύ ανθεκτικά και ελαφριά
όπως τα ανθρακονήματα και σε διάφορα ύψη, βάρη
και με εναλλασσόμενες κεφαλές για κάθε χρήση.
Από την άλλη οι ταπεινές τσάντες και οι κάθε
είδους θήκες δεν μοιάζουν με τα τετράγωνα…
μικρομπαούλα άλλων εποχών. Έχουν αποκτήσει
προσωπικότητα και στυλ στοχεύοντας στις
ιδιαίτερες απαιτήσεις κυρίως των νεαρών σε
ηλικία καταναλωτών. Βγαίνουν στα ράφια των
καταστημάτων σε απίθανα σχέδια και modular,
αποσπώμενη κατασκευή με στόχο να μην
χρησιμοποιούνται μόνο για δουλειά αλλά και στις
διακοπές. Όμως εκεί που παρατηρείται πραγματικός
σχεδιαστικός… οργασμός είναι στις θήκες μεταφοράς
φορητών υπολογιστών. Εδώ βρίσκει κανείς απίστευτη
ποικιλία σχεδίων και χρωματικών αποχρώσεων.
Είναι λοιπόν γεγονός ότι παράλληλα με την
βιομηχανία συσκευών imaging αναπτύσσεται
παράλληλα και μία καθόλου ευκαταφρόνητη
αγορά αξεσουάρ για την οποία προσωπικά δεν είδα
να γίνεται ιδιαίτερος λόγος από τα εξειδικευμένα
τουλάχιστον ΜΜΕ ούτε να ακούγονται νούμερα
για τους τζίρους αυτής της αγοράς. Προφανώς ο
εύκολος εντυπωσιασμός και το δέος που προκαλούν
τα τεράστια νούμερα από την πρωτογενή αγορά
imaging δεν αφήνουν τόπο σε παρατηρήσεις για την
πορεία της δευτερογενούς αγοράς imaging.
Είναι και αυτό σημάδι των καιρών.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ
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Ôõâþòðó Îúòæôýñðöìðó
Öñðùß÷êðó Æèíðõêëýó Ôþíãðöìðó Êæôôâìðîàëèó
Ένας «δικός μας» άνθρωπος, γέννημα και θρέμμα του φωτογραφικού χώρου
συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο «Πρωτοβουλία για την Θεσσαλονίκη» του Γιάννη
Μπουτάρη διεκδικώντας την ψήφο των Θεσσαλονικέων για μία θέση στο
Δημοτικό Συμβούλιο της συμπρωτεύουσας. Ο κ. Σταύρος Μωρεσόπουλος
είναι Ιδρυτής και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας και
εκδότης του περιοδικού “Φωτογραφία” που πρωτοκυκλοφόρησε το 1977 στη
Θεσσαλονίκη. Εάν οι συμπατριώτες του τον τιμήσουν με την ψήφο τους, μας
δήλωσε ότι επιθυμεί να ασχοληθεί συστηματικά με τα πολιτιστικά ζητήματα
της πόλης μιας και διαθέτει υπερεικοσαετή εμπειρία σ’ αυτόν τον τομέα,
διεθνή αναγνώριση σε πρακτικά θέματα πολιτισμού και ισχυρή θέληση.
Το περιοδικό μας του εύχεται καλή επιτυχία.
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Ãìßéæêâ, æôâó âñý ñðö ôâó ãòßëâî;
Æèìÿôõæ õÿòâ ôöííæõðøß ôõè íæäâìþõæòè Þëåðôè & site - æöòæõßòêð ÷úõðäòÝ÷úî äÝíðö!
Õèì: 210 8541400, e-mail: info@weddingphoto.gr
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¼îâ åþôëðìð test îðèíðôþîèó!

ØâìâòÝ!

ÇÝî õð ñæòÝôæõæ íñðòæàõæ îâ ëðêíýôâôõæ ßôöøðê...

Η στήλη μας αυτή δεν έχει περιεχόμενο υποχρεωτικά φωτογραφικό αλλά εύθυμο και χαλαρό!
Στείλτε μας ό,τι αλιεύσετε στο διαδίκτυο (κείμενα, βιντεάκια, powerpoint κ.α.), να δημοσιευθούν εδώ.
Την Powerpoint / παρουσίαση μας έστειλε ο αναγνώστης μας Νίκος Μπακογιάννης τον οποίο ευχαριστούμε.

Το Photobusiness Weekly εκδίδεται και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις του περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
Τρουπάκη 1, 104 45 Αθήνα. Τηλ. 210 8541400 fax: 210 8541485 www.photo.gr
Eëåýõèó: Τάκης Τζίμας, Æêæöéöîõßó Ôþîõâïèó: Παναγιώτης Καλδής Art Director: Μιχάλης Κυρζίδης,
ÃòøêôöîõÝëõêó: Κωνσταντίνα Γκιτάκου Atelier: Μαρία Μαρίνογλου Õæøîêëß öñðôõßòêïè:

www.photo.gr

ατελιέ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ Æêâ÷èíàôæêó: Άννα Μανουσάκη, Βαγγέλης Τζίμας
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Photofinishing market ôõèî Çöòÿñè
Îæ ãÝôè õâ ñðòàôíâõâ õèó GfK

Η ΑΝAΛΥΣΗ

Kατά τη διάρκεια της Photokina είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε
συνεδρίες της εταιρίας ερευνών GfK όπου αναλύθηκαν τα οικονομικά
αποτελέσματα σε διάφορες πτυχές της αγοράς του Imaging.

Μέσα σε περιβάλλον φθίνουσας ζήτησης για
το photofinishing που προέρχεται από τις
δομικές αλλαγές τις οποίες επέφερε η ψηφιακή
επανάσταση στο Imaging, μόνον ο τομέας
photobook παρέχει υποσχέσεις για το μέλλον
αν και δεν γνωρίζει την εκρηκτική, απίστευτη
ανάπτυξη που ευαγγελίζονταν αρκετοί αναλυτές.
Η πτώση της ζήτησης στις συμβατικές εκτυπώσεις
αποτελεί μια δυσάρεστη πραγματικότητα, όπως
και οι αυξητικές τάσεις του photobook. σύμφωνα
με τα στοιχεία το αντικείμενο παρουσιάζεται
σχετικά σταθεροποιημένο γύρω στα 13 δις. τμχ.
χωρίς να προμηνύονται ιδιαίτερες αλλαγές στα
επόμενα δύο χρόνια. Η δε αξία της ευρωπαϊκής
αγοράς από 4,5δις ευρώ το 2006 έφθινε ως το
επίπεδο των 2,8δις ευρώ το 2009…
Με τόσες λήψεις (ετήσιο ευρωπαϊκό νούμερο
τουλάχιστον 90 δις.) να λιμνάζουν σε κάρτες
μνήμης, σκληρούς δίσκους, οπτικούς δίσκους
κλπ. είναι φυσικό να αναζητηθεί διέξοδος
στο hard copy. Όπως δείχνουν τα στοιχεία

To σύνολο των λήψεων που αποθηκεύονται σε ολόκληρη την Ευρώπη

μπορούμε να μιλάμε για αγορά αξίας περίπου
3,5δις σε photobook, ημερολόγια, αφίσσες,
αυτοκόλλητα, κούπες και ο,τιδήποτε άλλο
μπορεί να ταξινομηθεί κάτω από τον τίτλο photo
merchandise.
Όπως αναλύεται στο σχετικό chart
διαστρωμάτωσης της αγοράς, το photobook
αντιπροσωπεύει κάτι λιγότερο από το 1/3 του
συνόλου εκτυπώσεων photomerchantise.
Όμως οι εκθετικοί ρυθμοί ανάπτυξης έχουν
εξαντληθεί και η βελτίωση της αγοράς περνάει
σε πιο ήρεμα νερά με αύξηση της τάξης του
20% περίπου ετησίως αλλά και ελαφρά (θετική)
διαφοροποιηση των ποσοστών συμμετοχής του
photobook στο σύνολο.
Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μελέτη
της αγοράς μεμονωμένων εκτυπώσεων που
μέσα στη σταθερότητά της ενέχει κάποιες

Εκτυπώσεις (εκτός των οικιακών) στις 4 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές χώρες
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αξιοσημείωτες συμπεριφορές. Η τάση είναι
ελαφρώς πτωτική σε βάθος χρόνου αλλά όχι
ανησυχητικά καταστρεπτική. Η συμμετοχή
των οικιακών εκτυπώσεων έφθασε στο
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μεγαλύτερο ποσοστό της το 2007 και άρχισε
να μειώνεται ελαφρά και σταθερά τα επόμενα
χρόνια (208-2010), αποδεικνύοντας ότι α. για το
καταναλωτικό κοινό μετράει αρκετά ο παράγων
κόστος β. οι καταναλωτές εξακολουθούν να
εμπιστεύονται τους ειδικούς και γ. διαψεύδονται
τα «παπαγαλάκια» που τέσσερα πέντε χρόνια πριν
είχαν σπεύσει να ανακοινώσουν την κατά κράτος
κυριαρχία της οικιακής εκτύπωσης. Λογάριασαν
βέβαια χωρίς τους παράγοντες κόστους σε χρόνο
και χρήμα.

TΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Εκτυπώσεις photobook, καρτών και άλλων προϊόντων προστιθέμενης αξίας

Το σύνολο: εκτυπώσεις 10χ15εκ. οικιακές και εργαστηριακές + photobook

Μέσα στην ρευστότητα της τεχνολογίας και της
οικονομίας, ο σημερινός επιχειρηματίας καλείται
να λάβει κρίσιμες αποφάσεις. Να αντιληφθεί την
πραγματικότητα, να κατανοήσει τις τάσεις και
να επιβιώσει. Nα κάνει τις σωστές επενδύσεις
ούτε υπερτοποθετώντας όπως συνέβη με την
υστερία των minilab στη δεκαετία του ’90 ούτε
παραμένοντας απαθής, κάτι που θα τον θέσει
εκτός αγοράς.
Σύμφωνα με τους ειδικούς της GfK, οι
επαγγελματίες του photofinishing πρέπει
αφομοιώσουν τα σημεία των καιρών.
• Ευνοούνται τα συστήματα εκτύπωσης διπλής
όψης ανεξάρτητα αν στηρίζονται σε αργυρούχα,
inkjet ή ηλεκτροφφωτογραφική τεχνολογία.
Αυτά μπορούν να αναλάβουν και photobook,
ημερολόγια, προσκλητήρια κλπ.
• Το κατάστημα πρέπει να προωθεί προϊόντα
προστιθέμενης αξίας και με προσωποποιημένο
χαρακτήρα, εκτός από την απλή εκτύπωση. Δηλ.
πέρα από το αυτονόητο πλέον, photobook, να
αναλαμβάνει παραγγελίες για προσκλήσεις,
κούπες, mousepad κλπ.
• Το κιόσκι της νέας εποχής παίζει πιο σύνθετο
ρόλο και δεν είναι αποκλειστικά υποδοχή
εκτυπώσεων από κάρτες μνήμης.
• Το κιόσκι ενθαρρύνει τον πελάτη να περάσει
περισσότερο δημιουργικό χρόνο στο μαγαζί.
• Το μαγαζί πρέπει να αναλαμβάνει εκτυπώσεις
από sites κοινωνικής δικτύωσης (social networks).
• Η ειδική, ελκυστική διαμόρφωση του χώρου
ώστε να προωθεί παραγγελίες, ειδικά σε
photobook και άλλα προϊόντα κατηγορίας photo
merchandise αυξάνει το τζίρο.
• Oλοένα και περισσότερα καταστήματα
εγκαθιστούν κάποιου είδους υποδομή για
εκτύπωση online ώστε να εξυπηρετούν τους
πελάτες που δεν θα έλθουν αναγκαστικά στο
μαγαζί επιτόπου για την παραγγελία.

H κατανομή της αγοράς photobook σε Δυτ. και Ανατ. Ευρώπη

ÕÇÖØÑÔ 83 • ÆÇÖÕÇÓÃ 18 ÑÌÕÚÄÓËÑÖ 2010

• Το εργονομικό και έξυπνο software
αναδεικνύεται σε κομβικό παράγοντα επιτυχίας
για το κιόσκι και τη δικτυακή παρουσία του
καταστήματος.
Π. ΚΑΛΔΗΣ
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C.G.I.
Ñ éâöíâôõýó ëâêîðþòäêðó ëýôíðó õèó åèíêðöòäàâó
æêëýîúî ôõðî öñðìðäêôõß
Πρόκειται για νέα τάση που έχει τις ρίζες της στον κινηματογράφο όπου έχει πλέον τελειοποιηθεί η δημιουργία ρεαλιστικών
εικόνων και ολόκληρων σεκάνς με τη χρήση του υπολογιστή.
Η τάση αυτή μεταφέρεται και στην φωτογραφία με σκοπό την
δημιουργία επιβλητικών (συνήθως διαφημιστικών) εικόνων.
Μάλιστα φέτος το CGI αποτέλεσε έναν από τους βασικούς κορμούς
της Photokina συνεχίζοντας την προσπάθεια που είχε ξεκινήσει
το 2008 η ίδια η έκθεση και το περιοδικό Designers Digest ώστε
να παρουσιαστούν εμπεριστατωμένα οι νέες τεχνικές. Τότε η
θεματική ονομάστηκε “Virtual Photography - Boundless Freedom
In Professional Imaging Communiacation”. Η όλη προσπάθεια
συντονιζόταν από τον καθηγητή Η. Μ. Jostmeier και συνοδευόταν
από παρουσιάσεις των σπουδαστών του τμήματος Design του
Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Τεχνών Georg-Simon-Ohm της
Νυρεμβέργης.
Η δυνατότητα δημιουργίας εικόνων με αυτή την τεχνική μπορεί
να ιδωθεί ως επέκταση και ευκαιρία για την δημιουργία νέων
εικονογραφημένων projects. Αν και είναι αρκετά γνωστό πως πλέον
η δημιουργία φανταστικών κόσμων είναι εφικτή τεχνολογικά, στο
CGI ή την εικονική φωτογραφία όπως αποκαλείται από πολλούς,
σημασία έχει η σωστή προετοιμασία και η αυθεντικότητα.
Από το καλοκαίρι του 2006 και μετά οι φοιτητές του Πανεπιστημίου εργάζονται πάνω στη θεματική “Vehicles Visualization”,
μερικά από τα αποτελέσματα φιλοξενούμε στις σελίδες. Επειδή
πρόκειται για σχολή εφαρμοσμένων τεχνών και όπως βλέπουμε
από τα αποτελέσματα σκοπός του είναι η εμπορική προώθηση του
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οχήματος. Η πρόκληση δεν ήταν η φωτογραφία αλλά η παρουσίαση του αυτοκινήτου μέσω των CAD data (που αφορούν
την γεωμετρία, τη δομή και λοιπά χαρακτηριστικά) σε αληθινό
περιβάλλον. Πολλές από τις δημιουργίες παρουσιάστηκαν σε
διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Η διαδικασία του Computer
Generated Imaging βασίζεται κυρίως σε τρία στοιχεία: στην
λήψη ενός πραγματικού background αρχικά (αν και δεν είναι
πλέον ασυνήθιστη η δημιουργία 2D ή 3D background από το
μηδέν), τη δημιουργία του βασικού μέρους της εικόνας σε ειδικό
software και την ενσωμάτωση του κατάλληλου φωτισμού ώστε
να γίνει η εικόνα φωτορεαλιστική. Τέλος κατά τη διάρκεια του
rendering το πρόγραμμα θα συνδυάσει όλα αυτά τα στοιχεία και
θα δημιουργήσει την εικόνα. Απειλεί το CGI την φωτογραφία και
τους φωτογράφους; Καθόλου. Δημιουργεί νέες δυνατότητες και
τους ωθεί να γίνουν ακόμα καλύτεροι.
Κ. ΓΚΙΤΑΚΟΥ
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Çììèîêëß ñòúõêÝ ôæ åêæéîß åêâäúîêôíý ÷úõðäòâ÷àâó
Õðö CoolClimate ëâê íæ âîðêøõß ùè÷ð÷ðòàâ íÞôú õèó Huffington Post
Την 1η θέση σε παγκόσμιο διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα την υπερθέρμανση του πλανήτη κατέλαβε η φωτογραφία του Χρήστου Λαμπριανίδη από την Δυτική Μακεδονία. Το καλοκαίρι του 2010 στο δίκτυο DeviantArt δημιουργήθηκε ένα γκρουπ με όνομα
CoolClimate και σκοπό να οργανώσει ένα παγκόσμιο διαγωνισμό φωτογραφίας. Στη συνέχεια με την βοήθεια της κριτική επιτροπής (με
αξιόλογα μέλη-εκπροσώπους της τέχνης όπως οι Jackson Browne (μουσικός), Chevy Chase (κωμικός), Jayni Chase (φιλάνθρωπος), Mel
Chin (καλλιτέχνης), Dianna Cohen (καλλιτέχνης), Philippe Cousteau (οικολόγος), David Ross (Επιμελητής) κ.α) επιλέχτηκαν οι 20 καλύτερες και τέθηκαν στην ψηφοφορία του κοινού μέσω της Huffington Post. Νικητής αναδείχτηκε ο Χρήστος Λαμπριανίδης. Οι νικητές
τιμήθηκαν στις 7 Οκτωβρίου στην Ουάσιγκτον, στο «Κέντρο για την Αμερικανική Πρόοδο», και τα έργα τους θα εμφανιστούν στο show
“Green Planet 100”. Μεταξύ των άλλων, τα έργα θα διανεμηθούν παγκοσμίως σε οργανισμούς για το περιβάλλον με τις οποίες θα
υποστηρίξουν επικοινωνιακά τις ανακοινώσεις τους.

Óanasonic
¼îâòïè ñâòâäúäßó õðö ñòÿõðö æñâääæìíâõêëðþ Camcorder Îicro 4/3 AG-AF100
Μετά από αρκετό καιρό από την αναγγελία του στην έκθεση ΝΑΒ αρχίζει από τον προσεχή Δεκέμβριο η κυκλοφορία του AG-AF100 του πρώτου camcorder που δέχεται εναλλακτούς φακούς του
συστήματος Micro 4/3. Προορίζεται για επαγγελματική χρήση και απευθύνεται σε αυτούς που χρειάζονται το μικρό βάθος πεδίου του αισθητήρα Micro 4/3 4/3-inch,16:9 MOS έχοντας συμβατότητα
με όλα τα οπτικά αυτής της κατηγορίας, τα φίλτρα και τους αντάπτορες. Θα υποστηρίζονται πλήρως
τα φορμά HD 1080p (24fps) και 720p και πιο αναλυτικά1080 στα 60i, 50i, 30P, 25P
(Native) και 24P (Native), καθώς και 720 στα 60p, 50p, 30p, 25p και 24p native,
στην καλύτερη ποιότητα AVCHD δηλ. PH mode (maximum 24Mbps). Για την
αποθήκευση υποστηρίζονται οι νέες κάρτες SDXC με μέγιστη χωρητικότητα 2
Τerrabytes. Με την διπλή θύρα SD το μηχάνημα μπορεί να γράψει ως 12 ώρες
με δύο 64GB SDXC κάρτες σε PH mode. Στις ΗΠΑ η τιμή θα διαμορφωθεί
γύρω στα 5000 δολ. ενώ δεν είναι γνωστή η τιμή στην Ευρώπη.
ËÏÕÇRTECH 210 9692300
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Sony
Aêôéèõßòæó ñòðøúòèíÞîèó
õæøîðìðäàâó äêâ ëêîèõÝ õèìÞ÷úîâ
Ποιός θα το φανταζόταν ότι η πιο προχωρημένη τεχνολογία αισθητήρων για φωτογραφικές μηχανές θα έβρισκε το δρόμο
προς την κινητή τηλεφωνία. Κι όμως. Η
Sony ανακοίνωσε ότι προορίζει για παραγωγή τον πρώτο αισθητήρα 16Megapixel
Exmor-R back illuminated μεγέθους 1/2,8in.
κατάλληλο για κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα
μιλάμε για δύο παραλλαγές, Ο πρώτος
αισθητήρας που προαναφέραμε έχει κωδικό
“IMX081PQ” μέγεθος pixel μόλις 1.12μm και
θα περιλαμβάνεται στο μικρότερο module
της κλάσης του. Ο δεύτερος με κωδικό .
“IMX105PQ” θα έχει μέγεθος 1/3,2in. και
ανάλυση 8,1megapixel ενώ το pixel θα είναι
λίγο μεγαλύτερο στα 1,4μm. Αρκετή σημασία
έχει και το video αφού θα προσφέρουν full
HD 1080p30 video. Η παραγωγή θα αρχίσει
μέσα στο 2011.

Canon
Powershot SX30IS íæ âñàôõæöõð superzoom 35x
Λίγο πριν τη Photokina στις 14 Σεπτεμβρίου, παρουσιάστηκε μαζί με άλλα προϊόντα της
εταιρίας, η νέα superzoom compact Canon Powershot SX30IS που πρόκειται ν’ αντικαταστήσει την SX20IS. H μηχανή έχει αισθητήρα με ανάλυση 14,1Megapixel, αρθρωτή οθόνη
2,7ιντσών και video 720p. Mεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σχεδίαση του superzoom
φακός του οποίου η γκάμα ξεπερνάει οτιδήποτε άλλο οπτικό zoom κυκλοφορεί αυτή
τη στιγμή σε compact φωτογραφική μηχανή. στην δομή του αξιοποιείται ένα στοιχείο
Ultra-low Dispersion (UD) χαμηλής διάχυσης καθώς και ένα ειδικό στοιχείο Hi-UD που
χρησιμεύει στη διόρθωση των εκτροπών. Υπενθυμίζουμε ότι τα στοιχεία Hi-UD προέρχονται από τον εξειδικευμένο τομέα των broadcast φακών. Για την ταχύτητα του autofocus
φροντίζει το αθόρυβο μοτέρ Ultrasonic (USM) μαζί με μηχανισμό Voice Coil (VCM). Τέτοια
γκάμα εστιακών αποστάσεων που καλύπτει το φάσμα 24-840mm (!) συνεπάγεται και
ορισμένα προβληματα σταθερότητας όταν τραβάμε στο χέρι χωρίς τρίποδο. Τότε αποδεικνύεται πολύτιμο το εξελιγμένο Image Stabilizer για το οποίο οι άνθρωποι της Canon
υπόσχονται εξαιρετική απόδοση με περιθώριο 4,5stop
Παραπέρα, η λειτουργία Zoom Framing Assist βοηθάει στην παρακολούθηση κινούμενων
αντικειμένων. Πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο, ο φακός έρχεται σε μία από τις τρεις προεπιλεγμένες εστιακές αποστάσεις ενώ ένα παραλληλόγραμμο μαρκάρει την περιοχή του
προηγούμενου κάδρου. Μόλις ο χρήστης ανακτήσει το θέμα του και το τοποθετήσει στο
παραλληλόγραμμο, μπορεί να απελευθερωθεί ο φωτοφράκτης και ο φακός να επανέλθει
στην αρχική θέση zoom.
ËÏÕÇRSYS 210 9554000

Samsung
Firmware update äêâ îâ ôöîæòäÝçæõâê è NX íæ õðöó ÷âëðþó iFunction
Tώρα που στη γκάμα διαθέτει τους νέους φακούς iFunction, που παρουσιάστηκαν
μαζί με την πρόσφατη NX100, η Samsung κυκλοφόρησε καινούργιο firmware με
σκοπό τη συμβατότητα με το σώμα NX10. Οι φακοί iFunction μπορούν να ρυθμιστούν
για να ελέγχουν παραπέρα λειτουργίες εκτός από την ταχύτητα διάφραγμα, ταχύτητα
κλείστρου, ευαισθησία ISO, εξισορρόπηση του λευκού, διόρθωση EV και μία από τις
δημιουργικές λειτουργίες έκθεσης Program, Aperture, Shtuter Priority και Manual).
To νέο firmware πέραν των άλλων διαθέτει υποστήριξη για εξωτερικό GPS που θα
επιτρέπει το Geotagging κατά τη λήψη. Με το νέο firmware λύνονται και ορισμένα
θέματα απόκρισης του autofocus αφού χρησιμοποιείται νέος αλγόριθμος.
SAMSUNG HELLAS 213 0163800
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Hama
ÏÞâ ôæçýî, îÞâ äëÝíâ
Νέο μέλος προστέθηκε στην οικογένεια της
Hama στην Ελλάδα. Πρόκειται για την πλούσια γκάμα των προϊόντων AΗΑ που περιλαμβάνουν θήκες για laptops, φωτογραφικές
μηχανές και κινητά τηλέφωνα. Ξεχωρίζουν
πέρα για ην ασφάλεια που θα δώσουν στις
αγαπημένες σας συσκευές για το μοντέρνο
design και τα έντονα χρώματα. Όσον αφορά
τις φωτογραφικές τσάντες είναι κατασκευασμένες από υψηλής ποιότητας υλικό, διαθέτουν
εσωτερικό χώρο για την αποθήκευση καρτών
μνήμης καθώς επίσης και κρίκο που κάνει τη
μεταφορά της ψηφιακής μηχανής πιο άνετη.
Τα δυο διαφορετικά μεγέθη καλύπτουν πληθώρα διαφορετικών ψηφιακών μηχανών που
κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά. Επίσης
οι 6 trendy σχεδιασμοί και χρωματισμοί που
διατίθενται οι νέες θήκες aha της εταιρίας
Hama θα ικανοποιήσουν όλα τα γούστα και
τις προτιμήσεις.
HAMA 210 9410206

Sony NEX-5/NEX-3
ÏÞæó ãæìõêÿôæêó äêâ õêó ÷úõðäòâ÷êëÞó íèøâîÞó
H Sony ανακοίνωσε την αναβάθμιση του firmware των NEX-5 και NEX-3 προσφέροντας πλέον υποστήριξη autofocus για φακούς A-mount. Η δωρεάν αναβάθμιση, η
οποία είναι πλέον διαθέσιμη για download για Windows και Mac OS, βελτιώνει σημαντικά την απόδοση των φωτογραφικών μηχανών. Η αυτόματη εστίαση στις NEX-5/
NEX-3 υποστηρίζεται πλέον με 14 φακούς από ολόκληρη
την γκάμα των Α-mount οπτικών (προϊόντων) της Sony
και της Carl Zeiss που περιλαμβάνουν τηλεφακούς, φακούς σταθερής απόστασης και φακούς για zoom.
Οι ρυθμίσεις του διαφράγματος μπορούν να διατηρούνται και κατά την εγγραφή βίντεο HD, ενώ η λειτουργία
του menu αλλά και η χρηστικότητα της μηχανής συνολικά έχουν επίσης βελτιωθεί. Η αυτόματη εστίαση (AF)
υποστηρίζεται πλέον από 14 μοντέλα φακών Α-Mount
SAM και SSM3 που μπορεί κανείς να αποκτήσει προαιρετικά, αγοράζοντας και τον ειδικό αντάπτορα για τον
τύπο των φακών A-Mount, LA-EA1. Οι κάτοχοι μηχανών
NEX-5/NEX-3 μπορούν να «κατεβάσουν» τη δωρεάν αναβάθμιση του firmware από τη διεύθυνση http://support.
sony-europe.com/hub/hub.html
SONY 801 11 92000

Taylor Wessing Photographic Portrait Prize
É æììèîêëß ôöííæõðøß õÝòâïæ õâ îæòÝ,
Η φωτογραφία ξέρει καλά το παιχνίδι της πρόκλησης από την γέννηση της αλλά παρόλα αυτά
μερικές φωτογραφίες σοκάρουν ακόμα. Mε την σειρά τους αιφνιδιάζουν οι σεμνότυφες αντιδράσεις τον κόσμο της τέχνης. Σε αυτή την περίπτωση το μήλο της έριδος είναι η φωτογραφία
ενός Έλληνα, του Παναγιώτη Λάμπρου, που ονομάζεται “Portrait of My British Wife” και είναι
στις επικρατέστερες του διαγωνισμού Taylor Wessing Ρhotographic Ρortrait Ρrize. Ο Λάμπρου
φωτογράφισε τη γυναίκα του έξω από το σπίτι τους στην Σχοινούσα σε μία στάση που αποκάλυπτε ιδιαίτερα σημεία της ανατομίας της. Η φωτογραφία έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων
καθώς πρόκειται να εκτεθεί στην National Portrait Gallery σε μια έκθεση με συνολικά 60 πορτραίτα. Φυσικά οι αντιδράσεις προέρχονται από το γεγονός ότι είναι μια εικόνα που προκαλεί
σοκ στους (παραδοσιακά συντηρητικούς βρετανούς) θεατές ενώ ίσως περνούσε ασχολίαστη
στη πιο φιλελεύθερη Γαλλία. Και έτσι καταλήγουμε στο αιώνιο ερώτημα του η φωτογραφία
σταματάει να είναι τέχνη και γίνεται πορνογραφική.
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Grass Valley
ÏÞâ ôæêòÝ ADVC íæõâõòðñÞúî
ôßíâõðó
Κατά τη διάρκεια της έκθεσης IBC 2010, η
εταιρεία Grass Valley, ανακοίνωσε τη νέα
γενιά ADVC μετατροπέων σήματος, G-series.
Πρόκειται για ένα τέσσερεις νέους μετατροπείς σήματος, οι οποίοι έρχονται να καλύψουν εξοπλιστικές ανάγκες, σύμφωνα με τις
νέες τεχνολογίες απεικόνισης. Πρόκειται για
τον SDI multi-functional μετατροπέα ADVC
G1που παρέχει την αναβάθμιση/μετατροπή
οποιασδήποτε πηγής HDMI, DVI, component,
composite, S-Video, AES/EBU και αναλογικές
πηγές ήχου, σε 3G/HD/SD-SDI με δυνατότητα
ενσωμάτωσης ήχου. Ο ADVC G2 παρέχει
την μετατροπή και δρομολόγηση SDI &
HDMI σημάτων, σε αναλογικές εξόδους ενώ
παράλληλα, επιτρέπει το down-scale σημάτων από SDI πηγές, με υποστήριξη frame
synchronization και ξεχωριστές εξόδους
ήχου, για διαχωρισμό του ήχου από την
εικόνα. Ο ADVC G2 μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και ως συσκευή monitoring, για
HDMI και HD/SD-SDI πηγές, αλλά και ως μετατροπέας σήματος από HDMI σε HD/SD-SDI
(3G/1,5G support). O ADVC G3 έχει ειδικά
σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες σύνθεσης και προεπισκόπησης 3D υλικού. Παρέχει
μετατροπή από twin-SDI εισόδους, σε HDMI
1.4 έξοδο, υποστηρίζοντας τόσο τη standard
μετατροπή από HD/SD-SDI σε HDMI, αλλά
χάρη στη δεύτερη είσοδο SDI, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και για είσοδο δεξιού/αριστερού ματιού (3D mode) συνθέτοντας σε
πραγματικό χρόνο τα δύο SDI σήματα, σε 3D
έξοδο μέσω HDMI. Και τέλος ο μετατροπέας
ADVC G4, αποτελεί ουσιαστικά reference
γεννήτρια συγχρονισμού, παρέχοντας εννέα
εξόδους, οι οποίες μπορούν να ελέγχονται
ανά τρεις. Η κυκλοφορία των ADVC Gseries, αναμένεται από την Grass Valley τον
Δεκέμβριο του 2010.
TECHNO-TRADE.GR 2105222309
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Technio SA
ÔèíâîõêëÞó ñòðô÷ðòÞó
Η εταιρεία Technio καλωσορίζει τη νέα σεζόν με σημαντικές προσφορές. Οι φωτογράφοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν χρήσιμα εργαλεία για την δουλειά
τους από την γκάμα της εταιρεία σε χαμηλές τιμές μέχρι τις 26/10/2010. Τα προϊόντα
περιλαμβάνουν την φορητή γεννήτρια μπαταρίας Ranger Quadra RX ασύμμετρης
ισχύος 400W για φωτογραφίσεις χωρίς καλώδια. Προσφέρει πάγωμα της εικόνας με
πολύ γρήγορη διάρκεια λάμψης, γρήγορη επαναφόρτιση και δυνατότητα ασύρματης
ρύθμισης και σύνδεση με την φωτογραφική μηχανή. Διατίθεται σε 4 διαφορετικά
kit. Στις νέες προσφορές ξεχωρίσαμε και το νέο Elinchrom Boom Arm για φωτισμό
από ψηλά χωρίς επιπλέον στηρίξεις. Έχει επίστρωση καουτσούκ στην χειρολαβή και
επεκτείνει το χέρι μέχρι και 156 εκ.
TECHNIO 210 9567810

Åæîêëß ÔöîÞìæöôè
¼îúôè Çñâääæìíâõêÿî Ìâììêõæøîÿî ×úõðäòÝ÷úî Äðòæàðö ÇììÝåðó
Την Δευτέρα 18/10/2010 ώρα 17.00 στην αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλους 23 4ος όροφος) θα γίνει η Γενική Συνέλευση της ένωσης και από τις 20.00 ως τις 22.00 οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στις 16/10/2010, όπως ορίζει το καταστατικό, λήγει η προθεσμία
για την υποβολή υποψηφιοτήτων. Παρακαλούνται όπως προσέλθουν όλα τα μέλη
της Ένωσης.
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Òæòâàúôè
ÎÞøòê18 Ïðæíãòàðö ðê âêõßôæêó ëâê íâçà õð 20% õðö ÷ýòðö
Ãöõßî õèî æãåðíÝåâ ïæëêîÝ è âñðôõðìß õúî ôèíæêúíÝõúî ôõðöó æìæþéæòðöó
æñâääæìíâõàæó ëâê ôõêó æñêøæêòßôæêó ñòðëæêíÞîðö ýôðê æï âöõÿî õð æñêéöíðþî îâ
öñâøéðþî ôõè òþéíêôè õès ñæòâàúôèó õúî âîÞìæäëõúî öñðéÞôæúî õns åæëâæõàâó
2000 - 2009.
Ôþí÷úîâ íæ õèî âñý÷âôè õðö öñðöòäæàðö Ñêëðîðíêëÿî, ðê æîåêâ÷æòýíæîðê éâ
ñòÞñæê îâ äîúòàçðöî ýõê õæìæöõâàâ èíæòðíèîàâ äêâ öñâäúäß ôõè òþéíêôè æàîâê è 18è
Ïðæíãòàðö ëâõâãÝììðvõâs ëâê õð 20% õðö ð÷æêìýíæîðö ÷ýòðö ëâê è 29è Ïðæíãòàðö
æ÷ýôðî ëÝñðêðê ÷ðòðìðäðþíæîðê æîõðñàôðöî ìÝéè ôõð æëëâéâòêôõêëý ôèíæàúíâ ñðö éâ
ìÝãðöî. Åêâ ýôoös æñêéöíðþî îâ æîõâøéðþî ôõè òþéíêôè ëâê ðê öñðéÞôæê õous ãòàôëðîõâê
ôõâ åêëâôõßòêâ éâ ñòÞñæê íÞøòê õêó 15 Ïðæíãòàðö îâ öñðãÝìðöî ôøæõêëß âàõèôè ëâéÿó ëâê
îâ Þøðöî Þääòâ÷ð âñý õð ðñðàð îâ ñòðëþñõæê ýõê è öñýéæôè åæî Þøæê âëýíè ôöçèõèéæà,
ëâéÿó ëâê è ðòêôéæàôâ èíæòðíèîàâ ôöçßõèôèó æ÷ýôðî âöõß Þøæê ðòêôéæà. Eñàôns, íÞøòê
õèî âîúõÞòú èíæòðíèîàâ, éâ ñòÞñæê îâ öñðãÝìðöî âàõèôè ôæ ýôðöó Þøæê äàîæê Þìæäøðó.
Õð æëëâéâòêôõêëý ôèíæàúíâ ñðö éâ ìÝãðöî ðê æìæþéæòðê æñâääæìíâõàæó ëâê ðê
æñêøæêòßôæêó éâ ñæòêÞøæê äêâ ëÝéæ íàâ âîÞìæäëõè öñýéæôè õâ æïßó ôõðêøæàâ:
1. Õèî âòíýåêâ äêâ õè ÷ðòðìðäàâ æêôðåßíâõðó õðö æñêõèåæöíâõàâ ÆÑÖ ëâõÝ õèî
èíæòðíèîàâ Þëåðôns õðö Çëëâéâòêôõêëðþ Ôèíæêÿíâõðó.
2. Õèî âòíýåêâ äêâ ëÝéæ ðêëðîðíêëý Þõðó ÆÑÖ ÷ðòðìðäàâó æêôðåßíâõðó õðö
æñêõèåæöíâõàâ ëâê õðî ëúåêëý âöõßó.
3. Õâ âîÞìæäëõâ ðêëðîðíêëÝ Þõè.
4. Õè îðíêëß íðò÷ß õðö æñêõèåæöíâõàâ ëâê õèî ëâõèäðòàâ ãêãìàúî õðö ÌÄÔ.
5. Õâ åèìúéÞîõâ âëâéÝòêôõâ Þôðåâ.
6. Õèî õöøýî âñðëòöãæàôâ ÷ðòðìðäèõÞâ þìè ß õèî ñâòÝãâôè õðö ÌÄÔ ß õð åæìõàð
ñìèòð÷ðòêÿî.
7. Õð ôöîõæìæôõß õðö ÷ýòðö ñæòâàúôèó.
8. Õð ñðôý õðö ÷ýòðö ñæòâàúôèó ëâõÝ ðêëðîðíêëý Þõðó.
9. Õð ñðôý õðö ×ÒÃ ñðö ñòðëþñõæê ëâõ’ Þõðó.
10. Õð ôþîðìð õâ ð÷æêìßó ëâõÝ ðêëðîðíêëý Þõðó, õð ëâõÝ ðêëðîðíêëý Þõðó ñòððåæöõêëý
Ýéòðêôíâ, ëâéÿó ëâê õð ñðôý õâ ôöîðìêëßó ð÷æêìßó äêâ ýìâ õâ ðêëðîðíêëÝ Þõè.
11. Õð ñðôý õâ ñòðëâõâãðìßó (20%) õð ðñðàð åæî íñðòæà îâ æàîâê ëâõÿõæòð âñý
ñæîõâëýôêâ (500) æöòÿ, æëõýó âî õð ñðôý õâ ôöîðìêëßs ð÷æêìßó æàîâê ëâõÿõæòð âñý
õð ñðôý âöõý, ñðö ñòÞñæê îâ ëâõâãìèéæà Ýíæôâ.
Ôæ ñæòàñõúôè íè âñðåðøßó õðö æëëâéâòêôõêëðþ ôèíæêÿíâõðó íÞøòê õèî ëâõâìèëõêëß
èíæòðíèîàâ ðê æñêøæêòßôæê ëâê ðê æìæþéæòðê æñâääæìíâõàæó éâ öñýëæêîõâê ôæ Þìæäøð.
Ôèíæêÿîæõâê ýõê ðê æñêõèåæöíâõàæó íñðòðþî îâ æñêìÞïðöî îâ ñæòâêÿôðöî õêó öñâäýíæîæó
öñðéÞôæê õðöó äêâ ðòêôíÞîâ íýîð âñý õâ ðêëðîðíêëÝ Þõè. Ôæ ëÝéæ ñæòàñõúôè õâ Þõè
ñðö éâ ñæòâêúéðþî éâ ñòÞñæê îâ æàîâê ôöîæøýíæîâ. Ç÷ýôðî ðê öñýøòæðê åêâñêôõÿôðöî
ô÷Ýìíâõâ ôõð æëëâéâòêôõêëý ôèíæàúíâ éâ çèõðþî âñý õêó æ÷ðòàæó õðöó õè åêýòéúôè
õúî ôõðêøæàúî ëâê éâ æñâîæëåàåæõâê âñý õèî æ÷ðòàâ õð õòðñðñðêèíÞîð æëëâéâòêôõêëý
ôèíæàúíâ.

ÆËÌÃÔÕÉÓËÃ
Ñ æñêõèåæöíâõàâó ð oñoàos æñêéöíæà îâ ñæòâêÿôæê æëëòæíæàó æìæäíÞîæó öñðéÞôæêó õðö
ñðö öñÝäðîõâê ôõè ôøæõêëß òþéíêôè öñðøòæðþõâê îâ öñðãÝìæê âàõèôè íÞøòê
õèî 15/11/2010 ôõèî âòíýåêâ æìæäëõêëß âòøß ñðö æïÞåúôæ õèî ëÝéæ æëëòæíß
ëâõâìðäêôõêëß ñòÝïè, íæ õèî ðñðàâ éâ çèõæà õèî æñàìöôè õâ åêâ÷ðòÝó ôõð ñìâàôêð
ôøæõêëðþ åêðêëèõêëðþ ß åêëâôõêëðþ ôöíãêãâôíðþ, âîÝìðäâ íæ õèî ñæòàñõúôè, ëâê
õèî ñæòâàúôè õèó æëëòæíðþó öñýéæôßó õðö. Ãàõèôè íñðòæà îâ öñðãìèéæà äêâ
ðñðêâåßñðõæ æëëòæíß ëâõâìðäêôõêëß ñòÝïè æñêéöíæà ð æñêõèåæöíâõàâó, âîæïâòõßõúæ
÷ðòðìðäêëðþ âîõêëæêíÞîðö ëâê åêâøæêòêôõêëßó ñæòêýåðö ñðö âöõß â÷ðòÝ.
Ôõèî âàõèôè éâ âîâ÷Þòæõâê è ôöäëæëòêíÞîè ëâõâìðäêôõêëß ñòÝïè äêâ õèî ðñðàâ çèõæàõâê
è ñæòâàúôè, ñòðëæêíÞîðö åæ äêâ ñòÝïæàó ñæòêôôýõæòæó õès íêâó ñðö æëåýéèëâî âñý
õèî àåêâ æìæäëõêëß âòøß âîâäòÝ÷ðîõâê ôõèî àåêâ âàõèôè ýìæó ðê ñòÝïæêó äêâ õêó ðñðàæó
æîåêâ÷Þòæõâê ð æñêõèåæöíâõàâó.
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ÑêëðîðíêëÝ éÞíâõâ
ÕË ÒÓÑÄÍÇÒÇË É ÓÖÊÎËÔÉ
É íæäâìþõæòè òþéíêôè ñðö Þäêîæ äêâ õêó
2.500.000 âîÞìæäëõæó øòßôæêó ñòðãìÞñæê:
1. Õð æìÝøêôõð ñðôý äêâ õðöó
æñêõèåæöíâõàæó ñðö õèòðþî ãêãìàâ â’
ëâõèäðòàâó âîÞòøæõâê ôõâ 300 æöòÿ. Åêâ
ýôðöó õèòðþî ãêãìàâ ã’ ëâõèäðòàâó õð
ñðôý ÷éÝîæê õâ 700 æöòÿ æÝî ñòýëæêõâê
äêâ æìæþéæòðöó æñâääæìíâõàæó, ëâê
500 æöòÿ äêâ æñêøæêòßôæêó. Åêâ õêó
æñêøæêòßôæêó íæ ãêãìàâ ä’ ëâõèäðòàâó ð
æìÝøêôõðó ÷ýòðó âîÝ øòßôè âîÞòøæõâê
ôõâ 700 æöòÿ æîÿ äêâ õðöó æìæþéæòðöó
æñâääæìíâõàæó ôõâ 1.000 æöòÿ.
2. Ñôðê âñð÷âôàôðöî îâ æîõâøéðþî ôõèî
ñæòâàúôè éâ ñòÞñæê îâ ñòðëâõâãÝìðöî
õð 20% õðö ÷ýòðö ñðö ñòðëþñõæê, æîÿ
õð ñðôý åæî íñðòæà îâ æàîâê ëÝõú õúî
500 æöòÿ.
3. Ñôðê öñâøéðþî ôõèî ñæòâàúôè éâ
ëâõâãÝììðöî õðî ÷ýòð ôæ Þïê íèîêâàæó
åýôæêó ýõâî õð ñðôý õèó âòøêëßó
ôöîðìêëßó ð÷æêìßó æàîâê 5.000 æöòÿ, ôæ
ðëõÿ íèîêâàæó åýôæêó ýõâî õð ñðôý õèó
âòøêëßó ôöîðìêëßó ð÷æêìßó æàîâê ñÝîú
âñý 5.000 æöòÿ ëâê íÞøòê 10.000 æöòÿ,
ôæ 12 åýôæêó ýõâî õð ñðôý õèó âòøêëßó
ôöîðìêëßó ð÷æêìßó æàîâê ñÝîú âñý
10.000 æöòÿ ëâê íÞøòê 15.000 æöòÿ.
Ñõâî õð ñðôý õèó âòøêëßó ôöîðìêëßó
ð÷æêìßó æàîâê ñÝîú âñý 15.000 æöòÿ
ëâê íÞøòê 20.000 æöòÿ ôæ 24 íèîêâàæó
åýôæêó.
4. Ôõèî ñæòàñõúôè ñðö ëâõâãìèéæà
ðìýëìèòð õð ð÷æêìýíæîð ñðôý
ñâòÞøæõâê Þëñõúôè 10%.
5. Õð ñðôý õðö ÷ýòðö öñðìðäàçæõâê úó
æïßó: õâ åèìúéÞîõâ âëâéÝòêôõâ Þôðåâ
ñðììâñìâôêÝçðîõâê íæ ôöîõæìæôõß 2%
äêâ ýìâ õâ æñâääÞìíâõâ, íæ æïâàòæôè õâ
ñòâõßòêâ ãæîçàîèó, øðîåòêëßó ñÿìèôèó
ñòðûýîõúî ëâñîðãêðíèøâîàâó ëâê õðöó
æíñýòðöó ñòðûýîõúî ëâñîðãêðíèøâîàâó,
ñðö éâ êôøþæê ôöîõæìæôõßó 7%ð ëâê
12%ð äêâ õðöó æíñýòðöó ñæõòæìâàðö
éÞòíâîôèó ëâê 1% äêâ õâ ñòâëõðòæàâ
õðöòêôíðþ ëâê õâïêåêÿî. Õâ ñðôÝ ñðö
ñòðëþñõðöî ñðììâñìâôêÝçðîõâê íæ
ôöîõæìæôõß ñòððåæöõêëýõèõâó âîÝìðäâ
íæ õâ âëâéÝòêôõâ Þôðåâ.

Ô.Ô. Ãîôåèíðôàæöôè âñý ôøæõêëý Ýòéòð õðö
Òòðëýñè ØâõçèîêëðìÝðö ôõèî æ÷èíæòàåâ
ÌÃÊÉÎÇÓËÏÉ õðö ÔâããÝõðö
16 Ñëõúãòàðö 2010.
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Leadership & marketing

Direct Marketing
Ñòêôíðà ëâê ôöíãðöìÞó
Ññðêðåßñðõæ ñìÝîð marketing ïæëêîÝæê íæ õèî âîÝìöôè õèó âäðòÝó (íÞäæéðó,
æïÞìêïè, âîõâäúîêôíýó, íæòàåêâ, õêíÞó, õêíðìðäêâëß ñðìêõêëß, ñòðÿéèôè,
åêâ÷ßíêôè, åêâîðíß, ëâõâîâìúõêëÞó ôöîßéæêæó, õÝôæêó) äêâ îâ ëâõâìßïæê ôæ
ôöäëæëòêíÞîðöó ôõýøðöó, ôõòâõèäêëÞó, íæéýåðöó, ñòðäòÝííâõâ åòÝôèó,
øòðîðåêâäòÝííâõâ ëðôõðìýäêâ, åêâåêëâôàæó æìÞäøðö ëìñ.
ÕÓËÃÏÕÃ ÔÖÎÄÑÖÍÇÔ ÅËÃ ÕÑ ÔÚÔÕÑ ÔØÇÆËÃÔÎÑ ÒÓÑÚÊÉÕËÌÚÏ ÇÏÇÓÅÇËÚÏ
1. Ðæëêîßôõæ ñÝîõðõæ âñý õðöó ôõýøðöó marketing.
2. Ææàõæ õð ñòýäòâííâ marketing ôöîðìêëÝ (Æêâ÷ßíêôè, Òòðÿéèôè, Direct,
Æèíýôêæó ÔøÞôæêó).
3. Ææàõæ ñÝîõðõæ õèî ñòðúéèõêëß æîÞòäæêâ âñý õèî ñìæöòÝ õðö ëðêîðþ - ôõýøðö.
4. Îèî ïæøîÝõæ ñðõÞ õè ãâôêëß õðñðéÞõèôè (positioning) õðö ñòðûýîõðó ß õèó
öñèòæôàâó ñðö éâ ñòðúéßôæõæ.
5. ÇñêìÞïõæ concepts ñðö Þøðöî “åðöìÞùæê” ôõð ñâòæìéýî.
6. Ãñæöéöîéæàõæ ôõðöó æêåêëðþó.
7. Ã÷ßôõæ õðöó ëâõâîâìúõÞó îâ åêâìÞïðöî õèî ñòðúéèõêëß æîÞòäæêâ íÞôú Þòæöîâó
ëâê pre-test.
8. ÆêâìÞïõæ âñìÞó êåÞæó, æþëðìâ ëâõâîðèõÞó ëâê âñðåæëõÞó âñý ýìðöó (ñúìèõÞó,
ëâõâôõèíâõÝòøæó, ëâõâîâìúõÞó).
9. ÇõðêíÝôõæ ëâê âëðìðöéßôõæ ñêôõÝ Þîâ âîâìöõêëý øòðîðåêÝäòâííâ.
10. ÌâõâäòÝùõæ âîâìöõêëÝ ýìâ õâ ñòðãìßíâõâ ñðö âîõêíæõúñàôâõæ ôõèî öìðñðàèôè
õðö ñòðäòÝííâõðó.
11. ÇïæõÝôõæ ñòðôæëõêëÝ õð âîõâäúîêôõêëý ñæòêãÝììðî.
12. Îèî “âîõêäòÝ÷æõæ” õðî âîõâäúîêôõß. Ãî ñòÞñæê îâ ëÝîæõæ íàâ ñâòæí÷æòß
æîÞòäæêâ, õæìæêðñðêßôõæ õèî ñòÿõâ.
13. ÆêâìÞïõæ ñòðôæëõêëÝ õðöó ñòðíèéæöõÞó ôâó.
14. Äæãâêúéæàõæ ýõê è ñâòâäúäß íñðòæà îâ ëâìþùæê õè çßõèôè.
15. Äæãâêúéæàõæ ýõê åæî öñÝòøðöî îðíêëÝ ñòðãìßíâõâ íæ õèî æîÞòäæêâ.
16. Îèî ëÝîæõæ ñòðúéèõêëÞó æîÞòäæêæó äêâ õâ àåêâ ñòðûýîõâ ôöøîÝ.
17. Îèî âòøàôæõæ õð ñòýäòâííâ æñêëðêîúîàâó âî åæî Þøæõæ ôúôõß ëÝìöùè õúî
ñæìâõÿî ôâó.
18. Äæãâêúéæàõæ ýõê ýìðê ðê ñòðíèéæöõÞó Þøðöî õè åöîâõýõèõâ Þäëâêòèó ñâòÝåðôèó.
19. Îè åàîæõæ Ýôëðñâ æëñõÿôæêó äêâ îâ ôõðëÝòæõæ ñòðûýî ñðö âòäýõæòâ éâ “ãòæàõæ
íñòðôõÝ ôâó”.
20. Ôøæåýî ñÝîõðõæ øòæêÝçæõâê ñòðôâòíðäß ïÞîúî concepts äêâ îâ ìæêõðöòäßôðöî
ôúôõÝ ôõèî æììèîêëß âäðòÝ.
20. ÆêâìÞïõæ ñòðúéèõêëÞó æîÞòäæêæó ñðö ëêîðþî õð æîåêâ÷Þòðî, æîõöñúôêÝçðöî,
ùöøâäúäðþî ëâê ëöòàúó ñòðõòÞñðöî äêâ âäðòÝ.
20. Îèî ïæøîÝõæ õèî æñêéöíèõß æêëýîâ õðö øòßôõè, õðö ñòðûýîõðó
ß õèó öñèòæôàâó ôâó.
23. Îèî õðî ñòðôãÝìæõæ ëâê íèî õðî âñðäðèõæþôæõæ íæ õèî ñòðô÷ðòÝ ôâó.
24. Ãî ñòðô÷Þòæõæ åÿòâ íæ ëìßòúôè, ãæãâêúéæàõæ ýõê æîèíæòÿîðîõâê ýìðê äêâ õâ
âñðõæìÞôíâõâ.
25. Êöíèéæàõæ õè éÞôè õðö ñòðûýîõðó ôâó ôõðî ëþëìð çúßó õðö ëâê
õð íæòàåêð âäðòÝó õðö.
26. ÔñÝîêâ íêâ æîÞòäæêâ äêâ ñòðûýî íæ íæäÝìð íæòàåêð, æàîâê âñðõæìæôíâõêëß äêâ
ñòðûýî õèó àåêâó ëâõèäðòàâó, íæ íêëòý íæòàåêð.
27. ¼øæõæ ñÝîõðõæ ôõð ôöòõÝòê ôâó Þõðêíâ ñòðäòÝííâõâ ñòðÿéèôèó, äêâ îâ
âîõêíæõúñàôæõæ õðî âîõâäúîêôíý ôâó.
28. Ñê ñêð æñêõöøèíÞîæó æîÞòäæêæó ôöîåöÝçðöî øòßôè ýìúî õúî æòäâìæàúî õðö
íàäíâõðó marketing.
29. É Òòðÿéèôè Òúìßôæúî øòæêÝçæõâê ôõòâõèäêëß ôëÞùè, åèíêðöòäêëýõèõâ,
æíñæêòàâ ëâê ôèíâôàâ ôõè ìæñõðíÞòæêâ ëâê õÞìðó...
30. É ôúôõß ñòðÿéèôè åæî æàîâê åâñÝîè, æàîâê æñÞîåöôè.

Ñ ÑÓËÔÎÑÔ ÕÑÖ DIRECT MARKETING
To Direct Marketing ôßíæòâ ôèíâàîæê õæìæàúó
åêâ÷ðòæõêëÝ ñòÝäíâõâ âñý ý,õê ôõè åæëâæõàâ
õðö ‘50, ‘60 ß ‘70. ÃòøêëÝ õð Direct
Marketing ßõâî âñìÝ íàâ åêâ÷ðòæõêëß íðò÷ß
marketing, ýñðö õâ ñòðûýîõâ ß ðê öñèòæôàæó
åêâëêîðþîõâî âñý õðî ñâòâäúäý ôõðî
ëâõâîâìúõß ß øòßôõè, øúòàó õè íæôðìÝãèôè
æîåêÝíæôðö ëâîâìêðþ. Õýõæ, íàâ æõâêòàâ
õèó ðñðàâó ðê ñúìèõÞó ñðöìðþôâî õâ
ñòðûýîõâ ß õêó öñèòæôàæó âñæöéæàâó ôõðöó
õæìêëðþó øòßôõæó, Þëâîæ Direct Marketing.
Ãòäýõæòâ õð Direct Marketing Ýòøêôæ îâ
øòèôêíðñðêæà ñæòêôôýõæòð, ôâî íÞôð õð
õâøöåòðíæàð (Direct Mail), õðöó ëâõâìýäðöó
ëâê õêó õâøöåòðíêëÞó ñâòâääæìàæó
(Mail Orders).
Ôßíæòâ, õð Direct Marketing æàîâê íàâ
äæîêëýõæòè ñòðôÞääêôè marketing ñðö
æôõêÝçæê ôæ Ýõðíâ, õâ ðñðàâ æàîâê íÞìè æîýó
âîâìöõêëÝ ñòðôåêðòêôíÞîðö ëðêîðþ-ôõýøðö.
ÒæòêìâíãÝîæê ëÝéæ æîÞòäæêâ ñðö åèíêðöòäæà
ëâê “æëíæõâììæþæõâê” õè åêâñòðôúñêëß ôøÞôè
íæõâïþ æñêøæàòèôèó ëâê ñæìÝõè.
Ìþòêð øâòâëõèòêôõêëý õèó âí÷àåòðíèó
æñêëðêîúîàâó ôõð Direct Marketing æàîâê è
þñâòïè âñðëòêõêëðþ íèøâîêôíðþ,
è ëâõâäòâ÷ß ëâê è íÞõòèôè õèó âñýëòêôèó.
Ôöí÷úîÝ íæ õðî ðòêôíý õðö Direct Marketing Association, õð Direct Marketing æàîâê Þîâ âí÷àåòðíð (interactive)
ôþôõèíâ marketing ñðö øòèôêíðñðêæà Þîâ ß
ñæòêôôýõæòâ åêâ÷èíêôõêëÝ íÞôâ, ñòðëæêíÞîðö
îâ ñòâäíâõðñðêßôæê íàâ íæõòðþíæîè
âîõâñýëòêôè (response) ß ôöîâììâäß
(transaction) ôæ ðñðêðåßñðõæ ôèíæàð.
Ëåðþ ëâê ð ðòêôíýó ôõâ âääìêëÝ:
‘‘Direct Marketing is an interactive system
of marketing which uses one or more
advertising media to effect a measurable
response and/or transaction at any
location’’.

Õâ ëæàíæîâ õðö Ýòéòðö
íâó âñðõæìðþî
âîâåèíðôàæöôè âñý
õð ãêãìàð ‘‘ÒÓÑÚÊÉÔÉ
ÒÚÍÉÔÇÚÏ & DIRECT
MARKETING’’ õðö Æèíßõòè
ÒâïêíÝåè .
Õð ãêãìàð ëöëìð÷ýòèôæ
âñý õêó æëåýôæêó
ÎÒÃÓÎÒÇÓÑÒÑÖÍÑÔ

¼îâ ôúôõý pre-test éâ ôâó õð âñðåæàïæê.
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×úõðäòâ÷àâ äÝíðö

ÄâääÞìèó Åêúõýñðöìðó
Ôæ âöõß õè ôõßìè õð PhotoBusiness Weekly ÷êìðïæîæà õêó ëâìþõæòæó ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö õúî ÷úõðäòÝ÷úî - âîâäîúôõÿî õðö.
Ôõæàìõæ íâó ôõð email: photobusiness@photo.gr ÷úõðäòâ÷àæó äÝíðö õèó æñêìðäßó ôâó ëâê éâ õêó åæàõæ æåÿ åèíðôêæöíÞîæó!
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Ç ôÝ÷íç ôçò öùôïãñáößáò óôçí

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ
Νέο πρόγραμμα, νέες ημερομηνίες σεμιναρίων

1

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Η ψηφιακή φωτογραφική
μηχανή & τα μυστικά της

Ρυθμίσεις ανάλυσης – συμπίεση αρχείων. Φορμά αρχείου.
Παράμετροι έκθεσης, λήψη με φλας. Ισορροπία λευκού. Ειδικές
ρυθμίσεις ψηφιακής μηχανής. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
πριν αγοράσετε τη νέα σας ψηφιακή μηχανή. Όλα όσα πρέπει
να ξέρετε για την ψηφιακή μηχανή που ήδη έχετε αγοράσει.

2

Η λήψη φωτογραφιών.
Απλοί κανόνες αισθητικής

Η σύνθεση του κάδρου, ο φωτισμός, η “αποφασιστική” στιγμή,
οι παράμετροι, τα διάφορα είδη φωτογραφιών και τα μυστικά
τους: Το πορτρέτο, το τοπίο, η ταξιδιωτική φωτογραφία, το
γυμνό...

Τετάρτη 1/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

Εισηγητής: ΒΑΓΓΈΛΗΣ ΒΑΣΑΛAΚΗΣ

3

Βιντεοσκόπηση & μοντάζ

Προετοιμασία, λήψη, μοντάζ, παρουσίαση. Τεχνικά και
αισθητικά θέματα. Πρακτικές συμβουλές. Μοντάζ στο
Premiere Pro, βασικά εργαλεία, προσθήκη εφέ.

4

Photoshop ΙΙ

Layers, κανάλια (χρωματικά Alpha channels), αυτοματισμοί (Actions), ρετουσάρισμα. Τα πρωτόκολλα RGB-CMYK.
Διαχείριση layer, layer mask.

Tετάρτη 8/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Photoshop Ι

Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα, είδη αρχείων - διαφορές.
Τα βασικά εργαλεία - παλέτες. Χρωματική διόρθωση, εισαγωγή
στα Layers. Ψηφιακές εικόνες: Raster - Vector.

Σάββατο 4/12, ώρα 10:00-14:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΙΑΣ

Εισηγητής: ΜΥΡΤΩ ΒΟΥΝΑΤΣΟΥ

5

Ôá óåìéíÜñéá ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ áðåõèýíïíôáé óå üóïõò åðéèõìïýí íá ìõçèïýí óôá ìõóôéêÜ
ôïõ óýã÷ñïíïõ imaging ãñÞãïñá, áðëÜ êáé ìå åëÜ÷éóôï êüóôïò.

ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÃÃÑÁÖÇ ÓÁÓ

ÈÝóåéò: 20 áíÜ óåìéíÜñéï
ÄéäÜóêïõí: ÊáèçãçôÝò öùôïãñáößáò & Ýìðåéñïé óõíôÜêôåò ôïõ
ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ
Åîïðëéóìüò: ÅîÜóêçóç óå laptop, ðñïâïëÞ ìå data projector
ê.Ü. Äßíïíôáé óçìåéþóåéò óå üëïõò ôïõò óõììåôÝ÷ïíôåò.
Âåâáéþóåéò óõììåôï÷Þò: ×ïñçãïýíôáé óå üóïõò ôï æçôÞóïõí
Çìåñïìçíßåò & þñåò ðñáãìáôïðïßçóçò ôùí óåìéíáñßùí:
ÁíáãñÜöïíôáé óôï êÜèå óåìéíÜñéï
Ôüðïò: Óôá ãñáöåßá ôïõ ðåñéïäéêïý ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ,
ÁèÞíá, ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, Ê. ÐáôÞóéá.
(Óôï ýøïò Íï 282 ôçò oäïý Ëéïóßùí, ìåôÜ ôï ÊÔÅË KåíôñéêÞò
ÅëëÜäáò ðñïò Ôñåéò ÃÝöõñåò)
Óõãêïéíùíßá: Óôáèìüò ÇÓÁÐ “KÜôù ÐáôÞóéá”, ìåôñü “ÁôôéêÞ”,
áóôéêÜ ëåùöïñåßá óôÜóç “Âñåôôïý”.

1 Óôåßëôå ìáò óõìðëçñùìÝíç ìå fax (210 8541485) Þ ìå e-mail óôï
info@photo.gr Þ ìÝóù ÅËÔÁ ôç ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ.
Ìðïñåßôå íá êÜíåôå êáé online åããñáöÞ óôï site www.photo.gr
üðïõ èá âñåßôå åðßóçò ôï áíáëõôéêü ðñüãñáììá ôùí óåìéíáñßùí.
2 Ìüëéò ôç ëÜâïõìå, èá óáò ôçëåöùíÞóïõìå ãéá óõíåííüçóç (åÜí
õðÜñ÷ïõí èÝóåéò êëð.)
3 Áêïëïýèùò, ãéá ôçí ïñéóôéêÞ êñÜôçóç ôçò èÝóçò, èá ðñÝðåé
ôï áñãüôåñï åíôüò ôñéþí çìåñþí, íá êáôáèÝóåôå ôï áíôßóôïé÷ï
ðïóü óå ôñáðåæéêü ëïãáñéáóìü ðïõ èá óáò õðïäåßîïõìå.
Ç áðüäåéîç êáôÜèåóçò ðñÝðåé íá ìáò áðïóôáëåß Üìåóá ðñïò
åðéâåâáßùóç óôo fax: 210 8541 485
Þ ìå e-mail óôï info@photo.gr

Ôçë.: 210 8541400 info@photo.gr

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Σάββατο 11/12, ώρα 10:00-14:00

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Ταχύρρυθμα τετράωρα μαθήματα για εσάς
που δεν έχετε πολύ χρόνο ελεύθερο!

×ÑÇÓÉÌÅÓ ÐËÇÑÏÖÏÑÉÅÓ

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Δευτέρα 29/11, ώρα 18:00-22:00

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

øçöéáêÞ åðï÷Þ ôçò åéêüíáò

6

ÓÅÌÉÍÁÑÉÏ

Photoshop ΙΙΙ

Προχωρημένες τεχνικές με Layers. Επιχρωματισμός Α/Μ φωτογραφίας, σύνθετη επεξεργασία. HDR για μεγάλη δυναμική περιοχή και διαχείριση κοντράστ, plugins και φίλτρα (Grain Surgery,
Image Doctor, Focal Blade, Sharpener Pro, Filter Factory κλπ.)

Δευτέρα 13/12, ώρα 18:00-22:00
Εισηγητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ

 !"#!$%&'#  
(')*+,- ./ 
 !%0'),-. )1*&2*# !%$1%3)4&#
 !45.46'* 
;;;79:78

KÏÓÔÏËÏÃÉÏ
Ãéá Ýíá óåìéíÜñéï:
48,78 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€60)

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÅÔÏ×ÇÓ ÓÔÁ ÓÅÌÉÍÁÑÉÁ

Ãéá äýï óåìéíÜñéá:
89,43åõñþ + ÖÐÁ 23% (€110)

Ðñïò ôï ðåñéïäéêü ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÓ: ÔñïõðÜêç 1 & Êïõñôßäïõ, 104 45 Ê. ÐáôÞóéá, Fax: 210 8541 485

Ãéá ôñßá óåìéíÜñéá:
121,95 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€150)

Äéåýèõíóç: ............................................................................................................................

Ãéá ôÝóóåñá óåìéíÜñéá:
170,73 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€210)

Ïíïìáôåðþíõìï: ....................................................................................................................

Ô. Ê.: ...................................Ðüëç: ........................................................................................
ÅðÜããåëìá:............................................................................................................................
Ôçë. ïéêßáò:.....................................................Ôçë. åñãáóßáò: ..................................................
Êéíçôü: .................................................. e-mail: .....................................................................

Ãéá ðÝíôå óåìéíÜñéá:
211,38 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€260)
Ãéá Ýîé óåìéíÜñéá:
243,90 åõñþ + ÖÐÁ 23% (€300)

Åðéèõìþ íá ðáñáêïëïõèÞóù ôá ðáñáêÜôù óåìéíÜñéá:
ÓåìéíÜñéï:

1

2

3

4

5

6

Çìåñïìçíßá: ................................................
ÕðïãñáöÞ..............................



ΤΕΥΧΟΣ 83 • ∆ΕΥΤΕΡΑ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2010

ΣΕΛΙ∆Α 24

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

Ñ ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó

Ãòêôõæàåèó Õôêîâòýäìðö
¼îâó åêâ÷ðòæõêëýó ÷úõðäòÝ÷ðó
Æêâ÷ðòæõêëß ëâê ïæøúòêôõß
è åðöìæàâ õðö Ãòêôõæàåè
Õôêîâòýäìðö ñðö íâó íæõâ÷Þòæê
äìöëÞó âîâíîßôæêó âñý õèî ñâêåêëß
íâó èìêëàâ. Îæ õâ ÷âêîðíæîêëÝ
âôþíãâõâ æòäâìæàâ õèó
÷úõðäòâ÷àâó ëâê õèó ñìâôõæìàîèó
ëâõâ÷Þòîæê îâ åèíêðöòäæà æêëýîæó
ãäâìíÞîæó ëâõæöéæàâî âñý õè
÷âîõâôàâ ëâê õðöó ñâòâíöéÞîêðöó
ëýôíðöó. É åèíêðöòäêëýõèõâ ëâê
õð íæòÝëê õðî ïæøúòàçðöî ôæ Þîâ
ëýôíð ñðö ÷âàîæõâê îâ ñÝôøæê âñý
Þììæêùè êåæÿî ëâê ñòðôúñêëðþ
þ÷ðöó.

ÔÖÏÇÏÕÇÖÐÉ: Ì. ÅÌËÕÃÌÑÖ
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• Πως γίνατε φωτογράφος;
¼øú ôñðöåÝôæê ôõèî ôøðìß Åòâ÷êëÿî Õæøîÿî ëâê Ìâììêõæøîêëÿî Ôñðöåÿî, ôõð õíßíâ
×úõðäòâ÷àâó ôõâ ÕÇË Ãéßîâó. Ãî ëâê åæî æàøâ âôøðìèéæà íæ õèî ÷úõðäòâ÷àâ ñðõÞ ñòêî,
æî õðþõðêó ëÝõê íæ ÿéèôæ îâ õèî åèìÿôú ôâî ñòÿõè æñêìðäß ôõð íèøâîðäòâ÷êëý ñðö
ôöíñìèòÿîâíæ äêâ õêó ñâîæììßîêæó æïæõÝôæêó. ¿ìðê ñàôõæöâî ñúó éâ åêÝìæäâ õèî äòâ÷êôõêëß,
ëâéÿó íðö Ýòæôæ õð ôøÞåêð ëâê õâ ëýíêëó. ÃêôéÝîéèëâ ýõê è ÷úõðäòâ÷àâ åæî éâ íæ ñæòêýòêçæ
õýôð ýôð õð íðìþãê, ëâê Þõôê âëðìðþéèôâ õð Þîôõêëõý íðö.
• Μιλήστε μας για αυτήν την ιδιαίτερη τεχνική σας με την πλαστελίνη.
É ñìâôõæìàîè æàîâê Þîâ öìêëý ñðìþ ðêëæàð ôæ ýìðöó íâó ëâê ñðìþ âäâñèõý, õð ðñðàð ôõðöó
æîßìêëæó ïöñîÝ íîßíæó ëâê æöøÝòêôõæó âîâíîßôæêó. Åê âöõý ëâê øòèôêíðñðàèôâ ôøæåýî ôæ
ýìæó õêó æêëýîæó íðö õèî ñâêåêëß ñìâôõæìàîè âîõà äêâ õèî æñâääæìíâõêëß ëâéÿó öñÝòøðöî
ôõð öñðôöîæàåèõý íâó æöøÝòêôõâ ôöîâêôéßíâõâ. Ôõèî âòøß åæî Þëâîâ ëâíàâ ñâòÞíãâôè
ôõâ øòÿíâõâ íêâ ëâê õèî øâòâëõèòàçðöî. Ãòäýõæòâ Þëâîâ ëÝñðêæó åêâëòêõêëÞó âììâäÞó. Îæ
õðî àåêð õòýñð íñðòÿ îâ ñâîõòÞùú íæ õèî ñìâôõæìàîè ëâê Ýììâ ôõðêøæàâ, ýñúó õð øâòõà, õð
ïþìð, õð íÞõâììð, õð ñìâôõêëý, õð øÿíâ, ý,õê ãðèéÝæê ôõèî ñòðôðíðàúôè. ¿ìâ íñðòðþî îâ
æîúéðþî ëÝõú âñý õð ÷úó ëâê îâ åÿôðöî íêâ ñðìþ æîåêâ÷Þòðöôâ æêëýîâ.
Ææî Þøú ôñðöåÝôæê ñìâôõêëß ëâê ðþõæ äîÿòêçâ õêó õæøîêëÞó õèó. ¿ñúó ôâó âîÞ÷æòâ, íðö
Ýòæôæ ñðìþ õð ôëàõôð, ðñýõæ Þñìâéâ ýõê ôëêõôÝòêçâ ëâê Þãòêôëâ ìþôæêó äêâ õêó âîÝäëæó ñðö
ñòðÞëöñõâî. Òòðôñâéÿ îâ ãòú õòýñðöó îâ ëÝîú õèî åðöìæêÝ íðö ñêð âñðõæìæôíâõêëß
âëýíâ ëâê íæ Ýììâ öìêëÝ, ýñúó è ôêìêëýîè. Ãïàçæê îâ âîâ÷æòéÿ ô’ Þîâ ÷ðãæòý ëâììêõÞøîè,
ôõð Ïàëð ÏõòÞôêð, ðñðàðó Þøæê âîâñõþïæê ýìæó âöõÞó õêó õæøîêëÞó íæ õèî ôêìêëýîè, õâ ëâìðþñêâ
ëâê Ýììâ öìêëÝ. ÌðîõÝ õðö íâéâàîú ñòÝäíâõâ ñðö íñðòÿ îâ õâ æ÷âòíýôú ôõð þ÷ðó íðö.
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• Πως γεννήθηκε η ιδέα και πώς ακριβώς δουλεύετε;
Îêâ êåÞâ ô’ æìæöéæòÿîæê. Çàîâê ýìð õð ñâêøîàåê. Ãöõý ñðö ôæ ëÝîæê
îâ ãòæêó õðî æâöõý ôðö. Ãöõý ñðö ôðö åàîæê øâòÝ ëâê ñòâäíâõêëß
êëâîðñðàèôè. ¿õâî ßíðöî ÷ðêõèõßó æàøâ õèî õþøè îâ Þøú äêâ ëâéèäèõß
õðî Åêÿòäð ÄòæõõÝëð ôõð íÝéèíâ õèó “Æêâ÷èíêôõêëßó ËËË”. É êåÞâ ßõâî
îâ ëÝîú ëýíêëó øòèôêíðñðêÿîõâó úó íÞôð ýøê õð íðìþãê ëâê õð øâòõà,
âììÝ õèî ÷úõðäòâ÷àâ. Õð öìêëý ñðö éâ íñðòðþôæ îâ Þøæê õèî àåêâ
æë÷òâôõêëýõèõâ íæ õð ôëàõôð æàîâê è ñìâôõæìàîè. ¼õôê õð æ÷Ýòíðôâ
ôõèî åêâ÷èíêôõêëß ÷úõðäòâ÷àâ äêâ ñâêåêëÝ ñòðûýîõâ, õèî àåêâ êåÞâ
øòèôêíðñðàèôâ ëâê ôõèî ñõöøêâëß íðö. Ìâê æåÿ ð Åêÿòäðó ÄòæõõÝëðó
æàøæ õèî æñàãìæùè. Êâ ßéæìâ îâ âîâ÷Þòú õð ñýôð íæäÝìè ãðßéæêâ
æàøâ âñý âöõýî õðî Ýîéòúñð, ð ðñðàðó íæ Þôñòúïæ ôæ Þîâ øÿòð íæ
Ýñæêòæó æ÷âòíðäÞó. Åêâ íÞîâ æàîâê íæäÝìð ëæ÷Ýìâêð ð àåêðó.
¿ôð ñòðøúòÝæê è õæøîðìðäàâ æïæìàôôðîõâê ðê õæøîêëÞó ëâê õâ íÞôâ.
Ôõèî âòøß â÷ðþ Þ÷õêâøîâ õêó íâëÞõæó ëâê õðöó øâòâëõßòæó íæ
ñìâôõæìàîè, õâ ÷úõðäòÝ÷êçâ íæ 10ø12,5 ëâíÞòâ ôõðþîõêð, ïæøúòêôõÝ
ôæ íàâ ñìÝëâ ôìÝêîõ íæ õèî õæøîêëß õúî ñðììâñìÿî æëéÞôæúî ëâê õèó
íÝôëâó. ½õâî âòëæõÝ æñàñðîð íêâ ëâê ñòðôñâéðþôæó îâ íðîõÝòæêó
õð âîõêëæàíæîð ñðö ÷úõðäòÝ÷êçæó íæ õð ñæòàäòâííâ ñðö ôøæåàâçæó
íæ õð íâòëâåðòÝëê ñÝîú ôõð éâíñýäöâìð õèó ëÝíæòâó âñý õèî
ñòðèäðþíæîè ìßùè. Õâ øòÿíâõâ õðö ñæòêãÝììðîõðó (ñ.ø. õðî
ðöòâîý), õâ åèíêðöòäðþôæó íæ Þäøòúíæó çæìâõàîæó ñÝîú ôõâ ôõðþîõêð
÷ìôó ëâê âîÝìðäâ íæ õèî Þîõâôè õèó ÷ìâôêÝó Þåêîæó õèî âñýøòúôè
ëâê õèî ÷úõæêîýõèõâ ñðö ßéæìæó. Ìâê ãÞãâêâ è åêâåêëâôàâ ßõâî ñêð
øòðîðãýòâ ëâê ðê æñêìðäÞó ôõð éÞíâ ôðö ñæòêðòêôíÞîæó.
Îæ õèî ùè÷êâëß íèøâîß õâ ñòÝäíâõâ äàîðîõâê ñêð äòßäðòâ ëâê øúòàó
îâ ãäæêó âñý õð øÿòð ôðö. ÖñÝòøæê ñðìþ åðöìæêÝ ôõðî öñðìðäêôõß
íæ õèî æñæïæòäâôàâ íêâó ëâê ðê øâòâëõßòæó ÷úõðäòâ÷àçðîõâê
ïæøúòêôõÝ âñý õð ñæòêãÝììðî õðöó ëâê ðê æñêìðäÞó ôõèî ôþîéæôè õðö
éÞíâõðó æàîâê ñðììÞó. É ñìâôõêëß ñÝîõâ æàîâê ñêð øòðîðãýòâ, ôøæåýî
è íêôß åðöìæêÝ ëâê ñâòâñÝîú. É ôæêòÝ õèó åêâåêëâôàâó æàîâê: ñòÿõâ è
ôøæåàâôè, âíÞôúó íæõÝ è ñìâôõêëß ëâê õð ÷òðîõêôõßòêð, ôõèî ôöîÞøæêâ
è ÷úõðäòÝ÷èôè ëâê õÞìðó è æñæïæòäâôàâ ôõðî öñðìðäêôõß. Ææî
øòæêÝçæõâê íæäÝìð ôõðþîõêð, ôàäðöòâ Þîâ ñÝäëðó äêâ õêó ñìâôõæìàîæó,
Þîâ õòâñÞçê äêâ õèî ÷úõðäòÝ÷èôè, íêâ òæ÷ìÞï íèøâîß, õòàâ ÷úõêôõêëÝ
ëâê ð öñðìðäêôõßó.
• Από πού αντλείτε έμπνευση για αυτά τα ιδιαίτερα έργα;
Çàíâê ñðìþ õöøæòýó ëâéÿó õð ñæòêãÝììðî ôõð ðñðàð íæäÝìúôâ
öñßòøâî Ýîéòúñðê íæ øêðþíðò ëâê åèíêðöòäêëýõèõâ. Ãëýíâ ëâê
õÿòâ õðöó âîéòÿñðöó ñðö îêÿéú åêëðþó íðö õðöó øâòâëõèòàçæê
õð øêðþíðò, è âîðêøõß ëâòåêÝ ëâê øúòàó æäÿ. Çñàôèó Þøú æñêòòðÞó
âñý õð ôëêõôðäòÝ÷ð Îðòîõàìð, õðî ÃòëÝ, õðî Ìöò, ëâê âñý õðöó
åèíêðöòäðþó õðö Ãôõæòàï. Ãëýíâ õâ åêâãÝçú ýñúó õâ åêâãÝçðöî
ëâê õâ ñâêåêÝ íðö íæ õð àåêð ñÝéðó. ÇñèòæÝôõèëâ ëâê âñý õðî
ëêîèíâõðäòÝ÷ð. ¿õâî ßíðöî íêëòýó Þãìæñâ ôõð ôêîæíÝ äêâñúîÞçêëæó
õâêîàæó B movie æñêôõèíðîêëßó ÷âîõâôàâó ëâê õðöó åöð íæäÝìðöó
íÝäðöó (ñêð íæäÝìðöó âñý õðî ÎÞòìêî) õðî Õçðòõç Íðþëâó ëâê õðî
Ôñàìíñæòäë (äêâ æëæàîè õèî æñðøß).
• Επαγγελματικά τι εφαρμογή βρίσκει η τεχνική σας; Από ποιους
χώρους προέρχονται οι πελάτες σας;
¼øæê ñÝòâ ñðììÞó æ÷âòíðäÞó. Îñðòæà ëÝñðêðó îâ ëÝîæê
æêëðîðäòÝ÷èôè äêâ ãêãìàâ, ëýíêëó ß äæìðêðäòâ÷àæó ôæ ñæòêðåêëÝ
ëâê æ÷èíæòàåæó ëâê ôõð øÿòð õèó åêâ÷ßíêôèó âñðõæìæà ôõâéæòÝ
ëâìß êåÞâ. Çñàôèó íñðòæà îâ ëÝîæê stop motion - animation. ¼øú
æëåÿôæê åöð ãêãìàâ, õð ñòÿõð íæ õèó æëåýôæêó “ÌÝôõúò” íæ ëæàíæîâ
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õðö ÄâääÞìè ÒâñâåÝëè ëâê õð åæþõæòð ôõð æïúõæòêëý ôæ ëæàíæîâ õèó
Íâìàõâó Îâòëðñðþìðö. ¼øú ëÝîæê ëýíêëó ôæ ñæòêðåêëý ëâê æïÿ÷öììâ äêâ
õð æììèîêëý ôöäëòýõèíâ “ÊÞòðó”. Çñàôèó Þøú ëÝîæê ëâê ëÝñðêâ project
äêâ åêâ÷èíêôõêëÞó æõâêòàæó ëâê æêëýîæó äêâ Ýòéòâ ôæ ñæòêðåêëÝ. Õÿòâ
âôøðìðþíâê ëâê íæ õð stop motion animation. Æöôõöøÿó åæî Þøæê êåêâàõæòè
âñßøèôè æåÿ ôõè ÇììÝåâ æàõæ äêâõà åæî ïÞòðöî ñúó îâ õð æ÷âòíýôðöî, æàõæ
äêâõà ñæòêðòàçðîõâê ôæ “ôàäðöòæó” ëâê ôõâéæòÞó ìþôæêó ëâê åæî õðìíðþî îâ
ëÝîðöî Þîâ ãßíâ ñâòâñÝîú. ÅæîêëÝ ð ëýôíðó æåÿ, åæî æàîâê æïðêëæêúíÞîðó
ýñúó ôæ Ýììæó øÿòæó íæ ñâòÝåðôè ôõð ôöäëæëòêíÞîð æàåðó ëâê åæî öñÝòøæê
ëÝñðêâ åöîâíêëß äêâ îâ õòâãßïæê õð æîåêâ÷Þòðî õðö.

• Ασχολείστε με άλλα είδη φωτογραφίας;
Ãôøðìðþíâê äêâ ãêðñðòêôõêëðþó ìýäðöó ëâê íæ Ýììâ æàåè ÷úõðäòâ÷àâó íêâó
ëâê õâ Þôðåâ âñý õèî ñìâôõæìàîè åæî æàîâê âòëæõÝ. Ãöõý ñðö íæ æöøâòêôõæà
æàîâê îâ ÷úõðäòâ÷àçú õðñàâ îâ ëÝîú ñðòõòÞõâ ëâê ëâììêõæøîêëý òæñðòõÝç.
• Πως κρίνετε το επίπεδο της φωτογραφίας στην Ελλάδα και την αγορά
της φωτογραφίας;
¿õê â÷ðòÝ õè ëâììêõæøîêëß ÷úõðäòâ÷àâ è ÇììÝåâ Þãäâçæ ôèíâîõêëðþó
÷úõðäòÝ÷ðöó. Ãñý õèî ôõêäíß ñðö åèíêðöòäßéèëâî ëÝñðêæó ôøðìÞó
ëâê ðíÝåæó, ôöîõæìÞôõèëæ íæäÝìè ñòýðåðó. Ñ ëýôíðó Ýòøêôæ îâ
æëñâêåæþæõâê ôõèî æêëýîâ. Ææî éâ íñðòðþôâíæ îâ íèî æïæìêøéðþíæ íêâ ëâê
ð åöõêëýó ñðìêõêôíýó ôõèòàçæõâê ñðìþ ôõèî æêëýîâ. ÖñÝòøðöî ñðìþ ëâìðà
÷úõðäòÝ÷ðê ëâê âëðìðöéðþî âëýíâ ñæòêôôýõæòâ õâìÞîõâ. ÄÞãâêâ è âäðòÝ
ôõèî ëâììêõæøîêëß ÷úõðäòâ÷àâ åæî æàøæ õèî âîÝìðäè âîÝñõöïè íêâ ëâê åæî
ßõâî ðòäâîúíÞîè.
¿ôð äêâ õðöó æñâääæìíâõàæó, ìàäðê æàîâê ëâìðà ÷úõðäòÝ÷ðê ðê ðñðàðê
ñòðôñâéðþî îâ æñêãÝìðöî õèî Ýñðùß õðöó âñÞîâîõê ôõèî ñæòêðòêôíÞîè
âîõàìèùè ýìúî âöõÿî ñðö ëâõæöéþîðöî õðî øÿòð. É ëòàôè íñðòæà îâ
åêÿïæê ëýôíð âñý õðî øÿòð âöõý (ñðö ýìâ âöõÝ õâ øòýîêâ ñæòêíÞîâíæ
îâ äàîæê Þîâ ïæëâéÝòêôíâ), âììÝ âöõý ñðö æþøðíâê æàîâê îâ åêÿïæê ëâê õèî
ôõæîðëæ÷âìêÝ ñðö ïæëêîÝ ñòÿõâ âñý õðöó àåêðöó õðöó ÷úõðäòÝ÷ðöó.
• Έχετε σκεφτεί να κάνετε κάποιο επαγγελματικό άνοιγμα στο εξωτερικό;
¼øú ôëæ÷õæà îâ ñÝú ôõð æïúõæòêëý ëâê îâ Þòéú ôæ æñâ÷ß íæ äòâ÷æàâ íæ
ëâììêõæøîêëðþó íÝîâõçæò ðê ðñðàðê ëìæàîðöî åðöìæêÞó. Ææî øòæêÝçæõâê îâ
çæêó æëæà äêâ îâ åðöìæþæêó. Îñðòæàó îâ æàôâê ðñðöåßñðõæ ëâê îâ ôõÞìîæêó
õèî åðöìæêÝ ôðö íÞôð õðö àîõæòîæõ. ¿íúó õâ õæìæöõâàâ øòýîêâ ëÝñðêæó
öñðøòæÿôæêó íðö åæî íðö Þåúôâî õèî åöîâõýõèõâ îâ õâïêåÞùú. Ôõèî
Ãääìàâ ëâê ôõèî Åæòíâîàâ åæàøîðöî íæäÝìð æîåêâ÷Þòðî äêâ õð æàåðó âöõý.
ÒÝîõúó è åðöìæêÝ íðö Þøæê âîâäîúòêôõæà ôõð æïúõæòêëý ëâê äêâ åþð
ôöîæøýíæîæó øòðîêÞó Þøú íñæê ôõð ëâõÝìðäð “Ëllustation Ïow” õðö äîúôõðþ
æëåðõêëðþ ðàëðö Taschen, ëâê ôõð “Äig Äook Of Contemporary Illustration”
úó Þîâó âñý õðöó ëðòö÷âàðöó æêëðîðäòÝ÷ðöó.
BËÑÅÓÃ×ËÌÑ ÔÉÎÇËÚÎÃ
¼øæê ôñðöåÝôæê ôõèî ôøðìß
Åòâ÷êëÿî Õæøîÿî ëâê
Ìâììêõæøîêëÿî Ôñðöåÿî, ôõð
õíßíâ ×úõðäòâ÷àâó ôõâ ÕÇË
Ãéßîâó. ¼øæê æêëðîðäòâ÷ßôæê
ãêãìàâ ëâê íðöôêëÝ Ýìíñðöí æîÿ è
åðöìæêÝ õðö Þøæê ôöíñæòêìè÷éæà ôæ
ëâõâìýäðöó íæ õâ ëâìþõæòâ Þòäâ
õúî äòâ÷êëÿî õæøîÿî.
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