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Ãìöôàåæó & ëòàôè
Διαβάζω δεξιά κι αριστερά ότι οι μεγάλες αλυσίδες
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών είναι στα
πρόθυρα χρεωκοπίας, ότι αδυνατούν να καλύψουν
τα λειτουργικά τους έξοδα, ότι όπου νάναι οι μισές
θα κλείσουν κι άλλα τέτοια φοβερά και τρομερά.
Μία πολύ πιο προσεκτική ματιά στα πεπραγμένα
τους αφήνει να διαφανεί άλλη εικόνα. Ο όμιλος
Dixon’s (Κωτσόβολος /Electroworld) ηγέτιδα
δύναμη στο χώρο με 101 σημεία πώλησης και
430 εκ. ευρώ τζίρο, προχωράει στην υλοποίηση του
πλάνου επέκτασης που προβλέπει την δημιουργία
30 καταστημάτων (franchise) και τεσσάρων νέων
μεγάλων καταστημάτων ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ.
Η Ηλεκτρονική Αθηνών έκλεισε τρία προβληματικά
καταστήματα στη Σερβία και δεν αλλάζει στο
παραμικρό το ελληνικό της δίκτυο.
Ο όμιλος Media Saturn ολοκληρώνει το
επενδυτικό πλάνο του (60 εκ. ευρώ) για φέτος
με την εγκαινίαση νέων καταστημάτων. Διαθέτει
ήδη οκτώ καταστήματα Media Markt και τέσσερα
Saturn με συνολικό τζίρο 270εκ. ευρώ. Οι Experts
νοικοκυρεύονται. Έκλεισαν ένα κατάστημα από τα
δύο που είχαν στη Λάρισα και τίποτα παραπάνω.
Η αλυσίδα Κορασίδης μετά την αποχώρηση της MIG
και παρά τα πολλά χρέη που είχαν συσσωρευθεί
από το παρελθόν δείχνει να επιβιώνει χωρίς να
κλείνει ούτε ένα από τα 28 καταστήματα που
διαθέτει. Τα Public επεκτείνονται εντυπωσιακά. Μετά
το μεγάλο κατάστημα της Θεσσαλονίκης (οδός Χιρς)
σκοπεύουν μέχρι το 2012 να λειτουργήσουν άλλα
εννέα καταστήματα διπλασιάζοντας σε μέγεθος την
αλυσίδα. Το Πλαίσιο με μία έξυπνη κίνηση μείωσε
το περιθώριο κέρδους κατά 2,2 μονάδες αύξησε
όμως σημαντικά το μερίδιο αγοράς που κατέχει και
συνεχίζει να επεκτείνεται. Ένας νέος παίκτης,
ο όμιλος Info-Quest λειτούργησε ήδη το πρώτο
κατάστημα Apple Store στο Κολωνάκι και
πρόσφατα το δεύτερο στο Golden Hall. Σίγουρα
η χρυσή περίοδος 1993-2008 όπου κάθε χρόνο
(στοιχεία ICAP) οι πωλήσεις ανέβαιναν και μάλιστα
μερικές χρονιές θεαματικά, ήταν λογικό κάποτε
να υπερθερμανθεί και να ισορροπήσει για κάποιο
διάστημα ενδεχομένως και λίγο προς τα κάτω.
Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Τ. ΤΖΙΜΑΣ

×úõðäòâ÷êëýó åêâäúîêôíýó EPSON
Ñìðëìèòÿéèëæ íæ æñêõöøàâ ëâê è ÷æõêîß åêðòäÝîúôè
Εδώ και 4 χρόνια η Epson σε συνεργασία με το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
διοργανώνει μεγάλο ετήσιο, ανοιχτό φωτογραφικό διαγωνισμό με διαφορετικό
θέμα κάθε χρονιά. Φέτος, το θέμα ήταν «Authenti-City», τουτέστιν πρωτότυπες
φωτογραφίες με σκέρτσο και φαντασία από την καθημερινή ζωή της πόλης.
Η φετινή διοργάνωση έκλεισε στις 30 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνοντας
150 συμμετοχές φωτογράφων απ’ όλη την Eλλάδα.
Έτσι, πριν λίγο καιρό στα γραφεία μας, μετά από πολύωρη συνεδρίαση
της Κριτικής Επιτροπής επιλέχθηκαν οι 12 καλύτερες φωτογραφίες που
θα εικονογραφήσουν το ετήσιο ημερολόγιο (2011) της EPSON και θα
αποτελέσουν τον κορμό Έκθεσης Φωτογραφίας στο Μουσείο Ηρακλειδών,
που εγκαινιάζεται στις 30 Νοεμβρίου.Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν
αποκλειστικά από τις σελίδες του εορταστικού τεύχους του ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΥ
που κυκλοφορεί στις 18 Δεκεμβρίου.
Στο στιγμιότυπο απεικονίζονται τα μέλη της κριτικής επιτροπής. Από αριστερά
οι κ.κ. φωτογράφοι Ηλίας Ηλιάδης, Τάκης Ζερδεβάς & Γιώργος Δεπόλλας,
ο κ. Δημήτρης Μπότσιος από την EPSON (όρθιος) και ο κ. Τάκης Τζίμας από το
περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ .

êòçøì îôöéçò÷ì

11-14 æßîïäíð 2011
Yõô øìò çîéîç øôù ÷.ê.ï.ç.ú.
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...Êâ â÷ßôæõæ õè îþ÷è ôõèî õþøè õèó;
Æèìÿôõæ õÿòâ ôöííæõðøß ôõè íæäâìþõæòè Þëåðôè & site - æöòæõßòêð ÷úõðäòÝ÷úî äÝíðö!
ÕèìÞ÷úîð æñêëðêîúîàâó: 210 8541400.
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ØâìâòÝ!

Ñ Òâòéæîÿîâó
¿ñúó ßõâî ôõðî âêÿîâ õðö ÒæòêëìÞðöó

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.), και θα δημοσιευθούν εδώ.
Την παρουσίαση μας έστειλε ο αναγνώστης μας Νίκος Μ. 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

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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Aììèìðäòâ÷àâ

Smartphones ëê Ýììâ ëðöìÝ...
ÃäâñèõÞ ë. Õçàíâ,
Êâ ñòÞñæê îâ ôâó ñú ýõê åêâãÝçðîõâó õâ ñòðèäðþíæîâ ëæàíâîÝ ôâó (editorial)
ñæòà ëêîèõÿî õèìæ÷ÿîúî, ãòßëâ ñìßòè õâþõêôè íæ õêó âñýùæêó ôâó. Ìâê æäÿ õÞõðêð
ëêîèõý Þøú ñðö ëðôõàçæê €50. Îèî “íâôÝõæ”, äêâõà ïÞòæõæ ýõê Þîâ âñý õâ ëýìñâ
õúî ñúìßôæúî (ñðö ïæëêîÝ õðöìÝøêôõðî âñý õð 1975-1980) æàîâê ýõê ÷õêÝøîðöíæ
õð àåêð ñòðûýî íæ ñðììÞó ñâòâììâäÞó - ôöîßéúó æìÝôôðîðó ôèíâôàâó - ÿôõæ îâ
íñæòåÞùðöíæ õðî ëâõâîâìúõß. ¼õôê îðíàçðîõâó ð ëâõâîâìúõßó ýõê Þøæê ñðììÝ
åêâ÷ðòæõêëÝ ñòðûýîõâ, ïæøîÝæê õêó ñòâäíâõêëÞó âîÝäëæó ëâê öñæòëâõâîâìÿîæê.
Ôõèî ôöîÞøæêâ ëâê â÷ðþ õðî ôöîèéàôâíæ ô’âöõý, ßòéæ è íýåâ õúî gadgets ëâê
õúî ñòðûýîõúî ñðö éæúòðþîõâê must. ¼õôê ðòêôíÞîðê ëâõâîâìúõÞó âäðòÝçðöî
ñòðûýîõâ íæ åêÝ÷ðòæó âèåàæó ñÝîú ëâê ñæòè÷âîæþðîõâê äêâ õêó âäðòÞó õðöó,
ñðö ôõèî ñòâäíâõêëýõèõâ æàîâê Ýøòèôõâ ñòÝäíâõâ. ÒòÝäíâõê ñðõÞ åæî Þøú
ëâõâìÝãæê ôæ õê ú÷æìðþî õðî ëâõâîâìúõß ýìæó âöõÞó ðê ìæêõðöòäàæó ñÝîú ôõâ
ëêîèõÝ õèìÞ÷úîâ, ñðêæó âîÝäëæó õæìêëÝ ëâìþñõðöî; Õð õèìÞ÷úîð æàîâê õèìÞ÷úîð,
åèìâåß øòæêÝçæõâê îâ íñðòæàó îâ ñÝòæêó õèìÞ÷úîð, îâ ôõæàìæêó íèîþíâõâ, îâ Þøæê
æþøòèôõâ ñìßëõòâ ëâê ÷úõêôíý ðéýîèó, ôúôõß Þîõâôè ßøðö äêâ îâ âëðþó õèî
ëìßôè, íæäÝìð õèìæ÷úîêëý ëâõÝìðäð ëâê Ýîõæ ëâê âòêéíðíèøâîß, ïöñîèõßòê ëâê
íêâ âñìß ÷úõðäòâ÷êëß íèøâîß (è ÷úõ. íèøâîß ôæ ñæòàñõúôè âîÝäëèó íðö Þøæê
øòæêâôõæà). ¿ìâ õâ Ýììâ îðíàçú ýõê åæî æàîâê ëâê âñýìöõâ âîâäëâàâ.
Ãëýíâ ëâê äêâ õðî æñâääæìíâõàâ ñðö õâïêåæþæê åæî õðö øòæêÝçæõâê õð internet
ôõð ëêîèõý â÷ðþ, äêâ îâ éæúòæàõâê æñâääæìíâõàâó, éâ ñòÞñæê îâ Þøæê Þîâî ëâìÝ
ðòäâîúíÞîð ÷ðòèõý öñðìðäêôõß äêâ îâ åðöìæþæê.
ÕÞìðó ëê æäÿ éæúòÿ ýõê ð íêîêíâìêôíýó æàîâê âîâäëâàðó ôõèî çúß íâó, ñòðôñâéÿ
îâ âäðòÝçú ñÝîõâ âñìÝ, æþøòèôõâ, ãðìêëÝ, âñðõæìæôíâõêëÝ ñòðûýîõâ ëâê íæ
øâòâëõèòêôõêëÝ ñðö âîõâñðëòàîðîõâê ôõêó âîÝäëæó íðö. Ãöõý åæî ôèíâàîæê ýõê

æàíâê õôêäëðþîèó ß ýõê ëâõâñêÞçú õðî
æâöõý íðö íæ ñâòúøèíÞîâ ñòðûýîõâ,
ýøê ãÞãâêâ!!! Ïâ ïÞòæõæ ýõê ýôð
ñêð âñìý æàîâê õð ñòðûýî õýôð ñêð
æþøòèôõð, âîéæëõêëý ëâê ìêäýõæòæó
ãìÝãæó ñâòðöôêÝçæê. ¿ìâ õâ Ýììâ æàîâê
êôõðòàæó äêâ îâ Þøðöî ìýäð þñâòïèó
ðê äëâîõçæõÝëèåæó â÷ðþ ÷âàîæõâê ýõê
åæî Þøðöî îâ âôøðìèéðþî íæ ëÝõê
ñêð ôèíâîõêëý. Çäÿ æöõöøÿó (âììÝ
âñý ýõê ÷âàîæõâê ëâê æôæàó) Þøú îâ
âôøðìèéÿ íæ ôèíâîõêëýõæòâ ñòÝäíâõâ
ñêð åèíêðöòäêëÝ âñý õèî âäðòÝ æîýó
îÞðö íðîõÞìðö ëêîèõðþ õèìæ÷ÿîðö...
Ãìßéæêâ õê ëâõÝîõêâ æàîâê îâ çú äêâ
îâ ëöîèäÝú îâ âäðòÝôú ýñðêâ îÞâ
ãìâëæàâ ãäÝìæê õð ëâõâîâìúõêëý
ôþôõèíâ! Òæòêõõý îâ ôâó ñú ýõê Þîâó
õÞõðêðó õþñðó íðö øòúôõÝ ñÝîú âñý
€5.000 (ìÞæê ýõê åæî Þøæê ìæ÷õÝ îâ íðö
õâ åÿôæê). ¼øæê ýíúó ÷ðãæòý ëâêîðþòäêð
ëêîèõý ë.Ý.
Îæ ÷êìêëðþó øâêòæõêôíðþó,
ÏËÌÑÔ ÎÃÓÃÅÌÇÍÍÉÔ

É âïàâ íàâó ÷úõðäòâ÷àâó
É ñæòàñõúôè õðö òÿôðö ñòðÞåòðö Dmitry Medvedev
¿õê è ÷úõðäòâ÷àâ âñðõæìæà ôõè øÿòâ íâó íàâ âñý õêó âäâñèíÞîæó
íðò÷Þó õÞøîèó êôøþæê de facto. âöõý ýíúó ñðö åæî æàîâê âëýíè ôøæåýî
ëâéýìðö äîúôõý ôõèî ÇììÝåâ æàîâê ýõê ôõð æïúõæòêëý ñòâäíâõðñðêðþîõâê
åèíðñòâôàæó ýñðö ñúìðþîõâê ñâìâêýõæòæó ëâê ôþäøòðîæó ÷úõðäòâ÷àæó ôæ
æîõöñúôêâëÞó õêíÞó. Ææî éâ âîâìþôú ôõð ñòðëæàíæîð õðöó íèøâîêôíðþó
õèó âäðòÝó õèó õÞøîèó ñðö âîæãÝçðöî (ß ëâõæãÝçðöî æîàðõæ) õèî âïàâ æîýó
Þòäðö âììÝ éâ âîâ÷æòéÿ ôæ íàâ êåêÝçðöôâ ñæòàñõúôè è ðñðàâ âîâêòæà
ß/ëâê æñêãæãâêÿîæê åêÝ÷ðòðöó ëâîýîæó ëê æïâêòÞôæêó.
ÎÞøòê ôßíæòâ è âëòêãýõæòè ÷úõðäòâ÷àâ õðö ëýôíðö öñßòïæ õð
ñæòêãýèõð, õæòâôõàúî åêâôõÝôæúî åàñõöøð “99 cents” õðö äæòíâîðþ Andreas Gursky è ðñðàâ ñßòæ õâ ôëßñõòâ âñý õèî ñæòà÷èíè ñêëõðòêâìêôõêëß
æêëýîâ “Pond-Moonlight” õðö íæõò Edward Steichen. Ææî æàîâê õöøâàð ýõê
ðê íæäÝìðê ðàëðê åèíðñòâôêÿî õðö ñìâîßõè (äêâ ñâòÝåæêäíâ Sotheby’s
& Christie’s) æîéðöôêÝçðîõâê ýõâî ãòàôëðöî vintage prints ôñðöåâêÿî
åèíêðöòäÿî ß ñæìÿòêæó ÷úõðäòâ÷àæó åêÝôèíúî ôþäøòðîúî ÷úõðäòÝ÷úî ëâéýõê
ïÞòðöî ýõê éâ ñðöìßôðöî ëê ýõê ðê õêíÞó ôöøîÝ æëõðïæþðîõâê ôæ âôõòðîðíêëÝ þùè.
Òòêî ìàäðöó íßîæó, ôæ ÷êìâîéòúñêëðþ õþñðö åèíðñòâôàâ ñðö Þäêîæ ôõè Óúôàâ,
íàâ âôñòýíâöòè æêëýîâ âñý õèî ñýìè Tobolsk, ñðöìßéèëæ ñòðó 1,75æë. åðìÝòêâ,
ëâõâõâôôýíæîè Þõôê ôõêó õòæêó âëòêãýõæòæó ÷úõðäòâ÷àæó ýìúî õúî æñðøÿî. Ôõèî
æêëýîâ âñðõöñÿîæõâê õð Ìòæíìàîð õèó ñýìèó ýñðö ãòêôëýõâî ð õôÝòðó Ïêëýìâðó
íæ õèî ðêëðäÞîæêÝ õðö ìàäð ñòðõðþ íæõâ÷æòéðþî ëê æëõæìæôõðþî ôõèî ñýìè Yekaterinburg. Åêâ ëÝñðêðöó è ÷úõðäòâ÷àâ íñðòæà îâ ñâòâñÞíñæê ôæ íæõâíðîõÞòîð
îõðëðöíÞîõð, äêâ Ýììðöó ôõâ ôþäøòðîâ âôõêëÝ õðñàâ, äêâ ðòêôíÞîðöó ôæ ëâòõñðôõÝì ëâê ðþõú ëâéæïßó. Õð ôèíâîõêëýõæòð ýíúó ôõðêøæàð ñðö âîæãÝçæê õèî
(æíñðòêëß) õèó âïàâ æàîâê ýõê õèî õòÝãèïæ ð ñòýæåòðó õèó Óúôàâó Dmitry Medvedev,
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Dmitry Medvedev

ð ðñðàðó åèìÿîæê ìÝõòèó õèó
÷úõðäòâ÷àâó ôæ ôøæõêëý ãàîõæð ñðö
ñòðãÝììæõâê ôõð åêâåàëõöð. Ìâê åæî
æàîâê ð íýîðó æñÿîöíðó ñðìêõêëýó,
íðöôêëýó (ñ.ø. Lou Reed), íðîõÞìð
ë.Ý. ñðö Þøæê íâäæöõæà âñý õèî
÷úõðäòâ÷êëß õÞøîè. Çàîâê ñêôõæþú
ëâêòýó ðê æäøÿòêðê ôöììÞëõæó îâ
ôõòÞùðöî õð æïæêåêëæöíÞîð íÝõê õðöó
ñÝîú ôõèî õÞøîè õèó ÷úõðäòâ÷àâó åêýõê
ñòýëæêõâê äêâ íàâ Ýëòúó âîæòøýíæîè...
âäðòÝ!
Ë. ÄÃÔÆÇÌÉ
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êòçøì îôöéçò÷ì

Yõô øìò çîéîç øôù ÷.ê.ï.ç.ú.
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×úõðòæñðòõÝç

Õíßíâ ×úõðäòâ÷àâó
& Ññõêëðâëðöôõêëÿî Õæøîÿî ÕÇË Ãéßîâó
‘‘25 øòýîêâ íæõÝ’’: Çäëâàîêâ õèó Þëéæôèó ôõð Îðöôæàð ÎñæîÝëè
¼îõæëâ åêâëæëòêíÞîðê ÷úõðäòÝ÷ðê, ýìðê õðöó âñý÷ðêõðê õðö Õíßíâõðó
×úõðäòâ÷àâó & Ññõêëðâëðöôõêëÿî Õæøîÿî õðö ÕÇË Ãéßîâó, æëéÞõðöî
ðíâåêëÝ åðöìæêÝ õðöó ôõð Îðöôæàð ÎñæîÝëè (ëõßòêð ðåðþ Òæêòâêÿó).
É Þëéæôè åêðòäâîÿéèëæ äêâ îâ õêíßôæê – ëâê îâ éöíàôæê – õèî àåòöôè ñòêî âñý
25 øòýîêâ õèó íðîâåêëßó Ôøðìßó ×úõðäòâ÷àâó õèó øÿòâó íâó ñðö ñâòÞøæê
âîâäîúòêôíÞîð åàñìúíâ ÷úõðäòÝ÷ðö õòêõðãÝéíêâó æëñâàåæöôèó.
Õèî Þëéæôè æñêíæìßéèëæ ñòðôúñêëÝ ð ñòðûôõÝíæîðó õðö Õíßíâõðó, ëâéèäèõßó,
ë. Ìúôõßó ÃîõúîêÝåèó. Tâ æäëâàîêâ ñòâäíâõðñðêßéèëâî õèî ÒÞíñõè
4 Ïðæíãòàðö, ÿòâ 20:00, ôõð ëâõÝíæôõð Îðöôæàð ÎñæîÝëè âñ’ ýñðö ëâê õð
÷úõðòæñðòõÝç ñðö ñâòâéÞõðöíæ ôõêó ôæìàåæó ñðö âëðìðöéðþî. Oê Þîõæëâ
÷úõðäòÝ÷ðê ñðö æëéÞõðöî æàîâê íæ âì÷âãèõêëß ôæêòÝ: ØâòÝ Äâòôâíàåðö,
ÊúíÝó Åæòâôýñðöìðó, Åêÿòäèó Åæòýìöíñðó, Ãääæìêëß ÆðöãÞòè, ÅêÝîîèó
Ìýîõðó, ÒÝîðó ÌðëëêîêÝó, Øòàôõðó ÌðöëÞìèó, ÅêÝîîèó ÌðöëðöòÝëèó, ÏâõÝôôâ
Îâëòàåðö, Ïàëðó Òâñâåýñðöìðó & Ãîåòðîàëè Øòêôõðåðþìðö.
×ÚÕÑÓÇÒÑÓÕÃÈ: ÌÃÍÍËÃ ÌÖÓËÃÌÃÌÑÖ/ ÎÑÖÔÇËÑ ÎÒÇÏÃÌÉ

É ë. Èúß ÅæúòäêÝåðö, Æêæöéþîõòêâ õèó Ôøðìßó
Åòâ÷êëÿî Õæøîÿî & Ìâììêõæøîêëÿî Ôñðöåÿî õðö ÕÇË
Ãéßîâó (ëýòè õðö âæàíîèôõðö ÅêÝîîè ÅæúòäêÝåè äîúôõðþ âîõêñòðôÿñðö ÷úõðäòâ÷êëÿî æêåÿî õèó íæõâñðìæíêëßó ñæòêýåðö 1950-1985) âñæöéþîæê øâêòæõêôíý
ôõðöó ëâìæôíÞîðöó. Ôõè åêñìâîß (ñÝîú) ÷úõðäòâ÷àâ
ð ñòðûôõÝíæîðó õðö Õíßíâõðó ×úõðäòâ÷àâó õðö Õ.Ç.Ë.
Ãéßîâó, ëâéèäèõßó ë. Ì.ÃîõúîêÝåèó ñòðô÷úîæà õðöó
ëâìæôíÞîðöó ôõèî õæìæõß æäëâêîæàúî õèó Þëéæôèó.

Ñ âîõêñòþõâîèó õèó ÃîúõÝõèó Ôøðìßó Ìâìÿî
Õæøîÿî (ëâê äîúôõýó ÷úõðäòÝ÷ðó) Îâîÿìèó
Îñâíñðþôèó íæ õðî ë. Ìúôõß ÃîõúîêÝåè.

Îæòêëß Ýñðùè õðö âñý õðî øÿòð ýñðö æàøæ âîâòõèéæà è Þëéæôè, õèî ãòâåêÝ õúî æäëâêîàúî
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×úõðòæñðòõÝç

ÅêÝîîèó ÌðöëðöòÝëèó

Ãîåòðîàëè Øòêôõðåðþìðö

Ñ ëâéèäèõßó æ÷âòíðäÿî ë. Òâîâäêÿõèó Éìàâó

ÏâõÝôôâ Îâòëàåðö

Åêÿòäèó Åæòýìöíñðó

ÊúíÝó Åæòâôýñðöìðó

ØâòÝ Äâòôâíàåðö
Ñ ë. Å. Ãéâîâôýñðöìðó ãêîõæðôëðñÿî
ôõêäíêýõöñâ âñý õèî æëåßìúôè!

ÅêÝîîèó Ìýîõðó

Øòàôõðó ÌðöëÞìèó

Òâìêðà âñý÷ðêõðê õðö Õíßíâõðó ×úõðäòâ÷àâó
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Ñ ë. Îâîÿìèó Îúòæôýñðöìðó, ëâììêõæøîêëýó
åêæöéöîõßó õðö Îßîâ ×úõðäòâ÷àâó õèó Ãéßîâó
ñâòâëðìðöéæà íæ æöøÝòêôõè Þëñìèïè ýôâ
åêâåòâíâõàçðîõâê!
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×úõðòæñðòõâç

Ñ ÷úõðäòÝ÷ðó ëâê ëâéèäèõßó ÷úõðäòâ÷àâó ôõè ôøðìß Äâëâìý ë. Å. Ææñýììâó íæ õè ôþçöäý õðö.

Ñ ñòÿèî ñòðûôõÝíæîðó õðö Õíßíâõðó
×úõðäòâ÷àâó (åæïêÝ) ë. ØÝòèó ÒòÞôôâó íæ
õðî ëâéèäèõß æ÷âòíðäÿî ë. Åêÿòäð ÎâøêÝ

Ñ ëâéèäèõßó ë.ÅêÝäëðó Ãéâîâôýñðöìðó íæ õðî
ôöîÝåæì÷ý õðö ë. ÔÝããâ Íâçâòàåè

Ñ ëâéèäèõßó ë. Ïêëßõâó Øêúõàîèó ñòÿèî Æêæöéöîõßó õèó Ô.Å.Ì.Õ.Ô. õðö Õ.Ç.Ë. Ãéßîâó íæ õèî îöî
Æêæöéþîõòêâ, ëâéèäßõòêâ ë. Èúß ÅæúòäêÝåðö ëâê õèî ëýòè õèó.

Æþð âëýíè ëâéèäèõÞó õèó ôøðìßó: Ñ ë.Ìÿôõâó
ÌðìðëöéÝó ëâê ð ë. Åêÿòäðó ÄòæõõÝëðó (åæïêÝ)

APhF:10
Athens Photo Festival

Ñ äîúôõýó ÷úõðäòÝ÷ðó ëâê ëâéèäèõßó ôõð Õíßíâ ×úõðäòâ÷àâó õðö Õ.Ç.Ë. Ãéßîâó ë. Ïàëðó
Òâîâäêúõýñðöìðó íæ âñð÷ðàõðöó õèó Ôøðìßó.
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É Þëéæôè ‘’25 Øòýîêâ ÎæõÝ’’ æîõÝôôæõâê
ôõð æñàôèíð ñòýäòâííâ æëéÞôæúî õðö
Îßîâ ×úõðäòâ÷àâó Ãéßîâó.
ÎÑÖÔÇËÑ ÎÒÇÏÃÌÉ, Òæêòâêÿó 138.
ÆêÝòëæêâ: Þúó 5 Ææëæíãòàðö 2010.
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×úõðòæñðòõÝç

‘‘ÆèíðôêðäòÝ÷ðê ôæ ëàîåöîð’’
Éíæòàåâ õðö Æêæéîðþó Ëîôõêõðþõðö äêâ õèî Ãô÷Ýìæêâ õúî ÆèíðôêðäòÝ÷úî
Õð ÆêæéîÞó Ëîôõêõðþõð äêâ õèî Ãô÷Ýìæêâ õúî ÆèíðôêðäòÝ÷úî (INSI-International
News Safety Institute) åêðòäÝîúôæ ôõêó 10 Ïðæíãòàðö 2010 íêâ ôèíâîõêëß èíæòàåâ
ôõèî Ãéßîâ íæ éÞíâ: «Èßôæ äêâ îâ õð ñæêó: ÆèíðôêðäòÝ÷ðê ôæ Ìàîåöîð». ÎÞôâ
ôõâ õæìæöõâàâ æñõÝ øòýîêâ, ðê åêÝ÷ðòæó íðò÷Þó ëêîåþîúî Þøðöî ñðììâñìâôêâôõæà
ëâê ðê ôöîéßëæó ëÝìöùèó ñðìæíêëÿî ñæòêðøÿî, æñêëàîåöîðö òæñðòõÝç,
ñæòêãâììðîõêëÿî ëâê Ýììúî ëâõâôõòð÷ÿî Þøðöî âììÝïæê. É ñòýðåðó õèó
õæøîðìðäàâó ÷Þòîæê õðöó åèíðôêðäòÝ÷ðöó âëýíè ñêð ëðîõÝ ôõðî ëàîåöîð. Õèî àåêâ
ÿòâ è åèíðôêðäòâ÷àâ õúî ñðìêõÿî (Citizen-Journalism) ëâê õâ NÞâ MÞôâ æëéÞõðöî
ñðììðþó îæð÷æòíÞîðöó ôõêó âñæêìÞó ñðö âëýíè ëâê æëñâêåæöíÞîðê æñâääæìíâõàæó
âîõêíæõúñàçðöî ëâõÝ õèî ëÝìöùè õðö òæñðòõâç. Ñê âñâäúäÞó åèíðôêðäòÝ÷úî
Þøðöî ñðììâñìâôêâôõæà. É âõêíúòèôàâ õúî åðìð÷ýîúî õúî æëñòðôÿñúî õðö
Õþñðö æîéâòòþîæê õèî æïÝñìúôè õðö ÷âêîðíÞîðö. Õèî æëåßìúôè Ýîðêïæ
ð Ãîâñìèòúõßó Öñðöòäýó Òðìêõêôíðþ öñæþéöîðó äêâ õâ ÎÎÇ ÕèìÞíâøðó Øöõßòèó
ëâê ôõè ôöîÞøæêâ ð David Schlesinger, åêæöéöîõêëý ôõÞìæøðó õúî Reuters.
Õð ñÝîæì õúî ðíêìèõÿî ñæòêìÝíãâîæ õðöó: Oliver Vujovic, Åæîêëýó ÅòâííâõÞâó
õèó ÑòäÝîúôèó ÎÎÇ Ïðõêðâîâõðìêëßó Çöòÿñèó (SEEMO), Gavin Rees, Æêæöéöîõßó
õðö Dart Centre Europe, ÅêÝîîèó ÎñæøòÝëèó, Chief Photographer, Reuters ëâê
Ýììæó ôèíâîõêëÞó íðò÷Þó õúî æììèîêëÿî Þîõöñúî ëâê èìæëõòðîêëÿî ÎÎÇ ýñúó
ÅêÝîîèó ÒâñðöõôÝîèó, Ôõâþòðó Íöäæòýó ëâê Ïêëýìâó Äâ÷æêÝåèó. Õèî Éíæòàåâ
ðòäÝîúôæ ëâê ôöîõýîêôæ è ÇìêôÝãæõ ×êìêññðþìè, Æêæöéþîõòêâ Global Thinkers UK
ëâê íÞìðó ÆÔ INSI. Ôõð øÿòð õèó æëåßìúôèó æëõÞéèëâî ÷úõðäòâ÷àæó
õðö ÅêÝîîè ÎñæøòÝëè.

Ñ Öñðöòäýó ëðó Õ. Øöõßòèó

Ñ ë. D. Schlesinger
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øĄ ćĞđ ĄĂċĄďĄ ĊĘĄďāĄĕĄ Ĉ ĕĄ đđĂĄ đĒĈĂē ďĄ ėĕČÿĐĈČē
ĝďđē ĔđĖ ĈĞčđĎĄ ĆĒāĆđĒĄ čČ ĄĎÿ Photo Book đĖ ĐĈĘĚĒĂĉĈČ
Ĉ ėĚĕđĆĒĄėČčĝ ĘĄĒĕĂ čĄČ čĄÿčČĄ ĕĊē ĈČĎđĆāē ĔđĖ.

čĕČčĝē
đĎđē čĄČ ĒĄ
ô ĄĎĝē, ĈĞč
ĈČ
Ąĕđē ĒđĔċĀĕ
ĕĒĝđē ćĈĔĂ
ĔĕĄ
ėđĒĈĕČčĝĕĊĕĄ
ĔĕĖĎ čĄČ ćČĄ
ÿ ÿĎđĖ.
ėĚĕđĆĒĄėČč
ĔĈČē čĄČ
ČĎĂĄ ĔĈ ćČĄĔĕÿ
Čč
đ

Ċ
Ď
ÿ
ĈĆ
ì
ĄďÿĆčĈē
čĄĎĞĕĈČ ĕČē
ĔĈ ĈĐğėĖĎĎĄ
ÿĕĊ .
ĄČĕĊĕČčđĞ ĈĎ

Ą
Čđ

Ė
ĕđ
Č
čĄ

øğĒĄ ĕđ
software
čĄČ ĔĕĄ
ĈĎĎĊďČčÿ!!!

Ċē
ñĈ ĕđ ČčĒĝĕĈĒđ čĝĔĕđē ĈĀďćĖĔ
ĝĎČē 350* € ĄĖĐÿďĈĕĈ ĕĊď
ĊĕĄ
ĄďĕĄĆĚďČĔĕČčĝĕĊĕĄ čĄČ ĕĊď đČĝĕ
ĕĚď ĖĊĒĈĔČğď ĔĄē.

*ì ĕČā ćĈď ĈĒČĎĄąÿďĈČ úõç
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ÃäðòÝ

ÔöîÞîõæöïè íæ õðî ë. Poul Husum

Ñ ë. Poul Husum íæ õèî æììèîàåâ âîõêñòýôúñð
ë. Óæääàîâ Ìðþîêð ôõð ñæòàñõæòð õèó Phase One
ôõèî Photokina

Phase One, Area Sales Manager
É åâîÞçêëè PhaseOne âñðõæìæà öñýåæêäíâ íêëòßó ëâê æöÞìêëõèó æõâêòàâó
íæ âñýìöõè æêåàëæöôè ñðö Þøæê ñÝæê íñòðôõÝ. ÌâõÝ÷æòæ îâ âñðòòð÷ßôæê
æþëðìâ õêó æïâäðòÞó õèó Mamiya ëâê Leaf ëâê îâ æàîâê ëæòåð÷ýòâ ôæ Þîâ
åþôëðìð åêæéîÞó ñæòêãÝììðî äêâ õèî æñâääæìíâõêëß ÷úõðäòâ÷àâ.
• Σχετικά με τις ψηφιακές μεσαίου φορμά, οι επαγγελματίες είχαν την ελπίδα ότι οι
τιμές κάποια στιγμή θα έπεφταν...
Οι φαινομενικά ακριβές τιμές οφείλονται σε συνδυασμό δεδομένων, δηλ. τα υψηλά
κόστη σχεδίασης και παραγωγής μεγάλων αισθητήρων CCD που στην κατηγορία αυτή
αποτελούν το μακράν ακριβότερο εξάρτημα αλλά και στην μικρή παραγωγή (αριθμός
τεμαχίων). Τα υλικά και τα κρύσταλλα των φακών επίσης είναι ακριβότερα στο μεσαίο
φορμά σε σχέση με τις DSLR. Κατά συνέπεια το κόστος κατασκευής ανεβαίνει και δεν είναι συγκρίσιμο με το αντίστοιχο των full frame DSLR 35mm. Αυτό βέβαια είναι κάτι που
το αντιλαμβανόμαστε στην Phase One συνειδητοποιώντας ότι πράγματι πρόκειται για πολύ
ακριβή επένδυση. Για αυτό λοιπόν καθιερώσαμε ένα πρόγραμμα εξασφάλισης επένδυσης
για το οποίο κάθε αντιπρόσωπος θα χαρεί να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους.
• Η εταιρεία σας προσφέρει τόσο ξεχωριστές ψηφιακές πλάτες όσο και πλήρη συστήματα.
Περίπου 70 με 75% των πωλήσεων αφορούν κιτ μηχανών, κάτι που σημαίνει ότι οι
επαγγελματίες στρέφονται όλο και περισσότερο στο ολοκληρωμένο σύστημά μας 645DF
αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για ό,τι πιο εξελιγμένο σύστημα διατίθεται στην αγορά.
Άλλωστε δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα “ανοιχτά” συστήματα μηχανών μεσαίου φορμά πέρα από την Phase One, την Mamiya και την Leaf.

ÕÇÖØÑÔ 87 • ÆÇÖÕÇÓÃ 15 ÏÑÇÎÄÓËÑÖ 2010

• Μιλήστε μας για τις εξελίξεις στο
hardware της PhaseOne...
Πολύ ενδιαφέρον είναι το πρόσφατο
V-Grip Air, μια λαβή που επιτρέπει τον
φωτογράφο να χρησιμοποιεί επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και δίνει και
τη δυνατότητα κάθετων κάδρων με
περισσότερη άνεση. Αυτό βέβαια ήταν
ανέκαθεν οικείο στις 35mm SLR μηχανές,
ωστόσο η εταιρεία μας είναι η πρώτη
που προσφέρει αυτό το χαρακτηριστικό
στο μεσαίο φορμά. Παραπέρα, ενσωματώνεται ασύρματο flash trigger που
βασίζεται στο Air Sync της Profoto, χωρίς
να σημαίνει βέβαια ότι συνεργάζεται
αποκλειστικά με τα στούντιο φλας της
Profotο. Αντίθετα, έχει πλήρη συμβατότητα με Broncolor, Bowens, Multiblitz. Ο
πομπός είναι πλήρως ενσωματωμένος στο
grip, χωρίς εμφανή κεραία. Η συσκευή
επιτρέπει το συγχρονισμό με φλας σε όλες
τις ταχύτητες κλείστρου ως 1/1600sec
κατάλληλο δηλ. για φακούς leaf shutter.
H εμβέλεια φθάνει τα 300 μέτρα.
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ÃäðòÝ
τις εξαγορές Mamiya και Leaf έχουμε επενδύσει σε ένα ολοκληρωμένο
σύστημα. Έχουμε εκλογικεύσει τη γκάμα
(π.χ. καταργώντας κάποιες φθηνές
πλάτες PhaseOne για να μείνει χώρος
για αντίστοιχα μοντέλα Leaf). Κάποιοι
πιστεύουν ότι ίσως υπάρξει διαφοροποίηση στην πολιτική μας μελλοντικά,
όμως η δικής μας φιλοσοφία είναι
η προσφορά λύσεων και η απόλυτη ελευθερία στον φωτογράφο. Δεν
επιθυμούμε να κατευθύνουμε αυστηρά
των φωτογράφους υποχρεώνοντάς τους

É ìâãß V-Grip Air, îÞâ ñòðôéßëè ôõè
äëÝíâ õèó PhaseOne

• Σχετικά με την συμφωνία PhaseOne και Schneider;
Συνεργαζόμαστε με εταιρείες οι οποίες είναι οι καλύτερες στον τομέα τους. Στον τομέα των
οπτικών συνεργαζόμαστε με την Schneider η οποία σχεδιάζει τους φακούς για μας. Αυτή τη
στιγμή έχουμε φακούς Schneider Kreuznach LS 55mm f/2,8, LS80mm f/2,8 και LS110mm
f/2,8. Mάλιστα στη διάρκεια της έκθεσης ανακοινώσαμε ότι το 2011 θα κυκλοφορήσει ένας
ακόμη με εστιακή απόσταση 50mm. Επιπλέον έχουμε φακό Tilt/Shift 120mm της Schneider
- Kreuznach.
• Πέρα από τη σχεδίαση που έχει αναλάβει η Schneider, σε ποιό εργοστάσιο γίνεται η
συναρμολόγηση των φακών;
Η κατασκευή των φακών ολοκληρώνεται στο εργοστάσιό μας (Mamiya) στην Ιαπωνία
πάντα υπό την επίβλεψη της Schneider.
• Ποιό είναι το target group για τις ψηφιακές μεσαίου φορμά;
Φωτογράφοι από όλους τους τομείς (editorial, πορτρέτο, εμπορική και διαφημιστική
εικόνα, αλλά και από πιο εξειδικευμένους τομείς, όπως αεροφωτογραφήσεις, μικροφωτογραφία, ινστιτούτα επιστημονικών ερευνών κλπ.) προμηθεύονται προϊόντα μας, Ωστόσο
υπάρχουν και αρκετοί ερασιτέχνες φωτογράφοι!
• Το Capture One σημειώνει μεγάλη επιτυχία διεθνώς ως αυτόνομο πρόγραμμα RAW file
Workflow.
Πράγματι το λογισμικό μας είναι σημείο-κλειδί του συστήματός μας και πάντα εστιάζουμε
τις προσπάθειές μας στο να επεκτείνουμε τις δυνατότητες του. Στη Photokina παρουσιάσαμε την έκδοση 5.2 με κάποιες παραπέρα βελτιώσεις. Έχουμε περισσότερους από 15 προγραμματιστές αυτήν την στιγμή που εργάζονται αποκλειστικά για την εξέλιξη του προγράμματος. Περίπου 1,5 εκατομμύριο χρήστες χρησιμοποιούν το CaptureOne, εν μέρει χάρη και
στις συνέργειες με εταιρείες όπως Sandisk, Leica, Sigma και Epson.

να χρησιμοποιήσουν ένα συγκεκριμένο
σύστημα. Η εταιρεία μας παρέχει μια
ανοιχτή πλατφόρμα και κατά συνέπεια
ο φωτογράφος είναι ελεύθερος να
διαλέξει. Κάτι που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι πρόσφατα πήραμε από
την Microsoft ένα νέο λογισμικό που
ονομάζεται Express Media, που είναι
στην ουσία μια βάση δεδομένων, μια
λύση που είναι χρήσιμη στην μετέπειτα
διαχείριση των αρχείων που σίγουρα
αποτελεί έναν σύγχρονο πρόβλημα
για τους φωτογράφους. Πρόκειται για
μια προσπάθεια που κάνουμε ώστε να
δώσουμε στον φωτογράφο μια όσο το
δυνατόν πιο ολοκληρωμένη λύση. Θα
συνεχίσουμε να επενδύουμε στο μεσαίου φορμά, αφού παρατηρούμε ανοδική
πορεία και ένας από τους στόχους μας
είναι να είμαστε στην κορυφή αυτής της
κατηγορίας.
• Θα υπάρξει μια κατηγοριοποίηση
στην αγορά στην οποία η Leaf θα έχει
το δικό της κομμάτι;
Από τη στιγμή που η Leaf ανήκει στον
όμιλό μας, αυτό είναι κάτι που μπορεί
να συμβαίνει. Πέρσι κάποια βασικά
entry level μοντέλα μας στην Phase One
σταματήσαμε να τα παράγουμε, θεωρώντας ότι αφού η Leaf στοχεύει επίσης
σε αυτήν την κατηγορία δεν υπάρχει
λόγος να επαναλαμβανόμαστε. Βέβαια
η Leaf είναι μια εταιρεία με δικό της
ξεχωριστό χαρακτήρα και τα μοντέλα
της έχουν κάποια ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Γι αυτό θελήσαμε να κρατήσουμε
και τα ακριβότερα μοντέλα της εταιρείας
σε παραγωγή, αφού έχουν την ικανότητα να εξυπηρετούν κάποιες ιδιαίτερες
απαιτήσεις για αρκετούς φωτογράφους.

• Κάποιο σχόλιο όσον αφορά την εξαγορά της Leaf...
Η PhaseOne αρχικά ήταν εστιασμένη στην κατασκευή ψηφιακών πλατών, ενώ τώρα με

ÕÇÖØÑÔ 87 • ÆÇÖÕÇÓÃ 15 ÏÑÇÎÄÓËÑÖ 2010

FOTOVISION 210 3390811
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T.I.P.A. ÄÉÅÈÍÇÓ ÅÑÅÕÍÁ ÁÍÁÃÍÙÓÔÙÍ
ÓÅ 30 ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÊÁ ÐÅÑÉÏÄÉÊÁ
Åêâ õÞõâòõè ÷ðòÝ, åêæïÝäæõâê
è (ñâäëýôíêâ ñìÞðî) åêæõßó Þòæöîâ
õèó Õ.Ë.Ó.Ã. äêâ õèî âñðõþñúôè õúî õÝôæúî
ëâê âñýùæúî ôøæõêëÝ íæ õâ ÷úõðäòâ÷êëÝ Þîõöñâ
âììÝ ëâê õèî æîâôøýìèôè íæ õð Imaging. É Þòæöîâ
ñòâäíâõðñðêæàõâê õâöõýøòðîâ âîÝíæôâ ôõð âîâäîúôõêëý
ëðêîý ýìúî õúî ñæòêðåêëÿî - íæìÿî õèó T.I.P.A. Õèî
ðòäÝîúôè ëâê æñæïæòäâôàâ õèó Þòæöîâó Þøæê âîâìÝãæê è
åôáéñßá Wissenschaftliches Institut fur Presseforschung und
Medienberatung ìå Ýäñá ôçí Êïëùíßá. ¿ôðê éæìßôæõæ îâ
âñâîõßôæõæ, ñâòâëâìæàôõæ îâ åêâãÝôæõæ ñòðôæëõêëÝ
õðöó ýòðöó ôöííæõðøßó. Ìâê ñðö ïÞòæõæ; ¼îâ âñý
õâ ñâòâëÝõú åÿòâ íñðòæà îâ äàîæê åêëý
ôâó!

Õöñÿôõæ õêó åþð
æñýíæîæó ôæìàåæó,
ôöíñìèòÿôõæ õð
æòúõèíâõðìýäêð ëâê
ôõæàìõæ íâó
ëâê õêó åþð ôæìàåæó
ôõð fax: 210 8541485

ÁðáíôÞóôå
& êåñäßóôå!

Nikon D3S
Panasonic DMC-G2
Pentax Kx

Olympus PEN E-PL1
Canon EOS 550D
Canon EOS 7D
Ôõèî ëìßòúôè äêâ õâ åÿòâ ôöííæõÞøðöî âöõðåàëâêâ ýôðê âñâîõßôðöî ôõð æòúõèíâõðìýäêð ëâê ôöíñìèòÿôðöî õâ ôõðêøæàâ õðöó.
É âîÝåæêïè õúî îêëèõÿî éâ äàîæê íæõÝ âñý ëæîõòêëß ëìßòúôè õèó ÕËÓÃ.
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ÄÉÅÈÍÇÓ ÅÑÅÕÍÁ Ô.É.Ñ.Á.

ÕòêÝîõâ (30) öùôïãñáöéêÜ ðåñéïäéêÜ, áðü üëð ôð ëýôíð, ìÝëç ôçò T.I.P.A. (Technical
Image Press Association), äéåîÜãïõí Ýñåõíá ðïõ öéëïäïîåß íá áíáäåßîåé ôçí ôáõôüôçôá ôïõ
áíáãíùóôéêïý êïéíïý êáé íá êáôáãñÜøåé ôéò áðüøåéò ôïõ.
*¼óïé õðïâÜëïõí óõìðëçñùìÝíï åñùôçìáôïëüãéï ìáæß ìå ôá ðñïóùðéêÜ ôïõò óôïé÷åßá,
äéêáéïýíôáé íá óõììåôÜó÷ïõí óôçí êëÞñùóç ãéá ôá äþñá ôçò äéðëáíÞò óåëßäáò.
ÇëåêôñïíéêÞ öüñìá ôïõ åñùôçìáôïëïãßïõ èá âñåßôå êáé óôï www.photo.gr

Å Ñ Ù Ô Ç Ì Á Ô Ï Ë Ï Ã É Ï
5) Åêâ îâ ñâòðöôêÝôú õêó ÷úõðäòâ÷àæó
íðö, øòèôêíðñðêÿ

 

 

3) Ñê ÷úõðäòâ÷àæó íðö ñâòÝäðîõâê ôæ
•
•
•
•

ôæ ùè÷êâëß íèøâîß íæôâàðö ÷ðòíÝ
ôæ full frame DSLR
ôæ RAW ÷ðòíÝ
ôæ JPEG ÷ðòíÝ





















4) Õòâãÿ ñæòàñðö _____ ÷úõðäòâ÷àæó õð íßîâ
(aòêéíýó)
Åêâ õð ôëðñý âöõý øòèôêíðñðêÿ íêâ íèøâîß / _____
íèøâîÞó
Çëõöñÿîú ñæòàñðö ___________ íýîðó íðö
• Òæòàñðö ____ õúî æëõöñÿôæúî æàîâê íæäâìþõæòæó
âñý íêôß ôæìàåâ æîýó ñæòêðåêëðþ.
ÒâòâääÞìîú ñæòàñðö ____ æëõöñÿôæêó ôæ ëâõÝôõèíâ/
æòäâôõßòêð
• Òæòàñðö ____ õúî æëõöñÿôæúî æàîâê íæäâìþõæòæó
âñý íêôß ôæìàåâ æîýó ñæòêðåêëðþ.
Ñåèäàæó äêâ õèî âñðôõðìß õðö æòúõèíâõðìðäàðö:
Ôâó æöøâòêôõðþíæ äêâ õè ôöííæõðøß ôâó!
Òâòâëâìðþíæ îâ âñðôõæàìæõæ õð æòúõèíâõðìýäêð
íÞøòê 31 Ææëæíãòàðö 2010:
â. ÕâøöåòðíêëÝ* ôõâ äòâ÷æàâ íâó
Òæòêðåêëý PHOTOBUSINESS (“ÇÓÇÖÏÃ ÕËÓÃ”)
ÕòðöñÝëè 1, 104 45 Ãéßîâ
ã. Îæ fax* ôõð 210 8541 485
*Îñðòæàõæ îâ ôõæàìæõæ õð âñýëðííâ ß ÷úõðõöñàâ
âöõðþ ß æëõþñúôè âñý õð PDF õð ðñðàð öñÝòøæê ôõèî
èìæëõòðîêëß åêæþéöîôè: www.photo.gr
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ÆúòæÝî ×úõð-ëðêîýõèõæó
ÒìèòúíÞîæó ×úõð-ëðêîýõèõæó
ÇéîêëÞó ×úõð-ëðêîýõèõæó
Æêæéîæàó ×úõð-ëðêîýõèõæó
»ììæó ôæìàåæó ôõð åêâåàëõöð

























6) ÌÝéæ øòýîð õöñÿîú ñæòàñðö _____ photo
book
7) É ìæêõðöòäàâ video ôõêó ùè÷êâëÞó
÷úõðäòâ÷êëÞó íèøâîÞó
• Îðö ÷âàîæõâê íêâ øòßôêíè ñòðôéßëè
• Õèî øòèôêíðñðêÿ ôöøîÝ
• Çàîâê âîæñâòëßó ôæ ñðêýõèõâ

   
   
   

Ææ
îê
ôø
þæ
ê

 

•
•
•
•
•

Ëôø
þæ
êñ
ìß
òú
ó

Ëôø
þæ
êñ
ìß
òú
ó
Ææ
îê
ôø
þæ
ê

 

Ôö
øî
Òæ Ý
òê
Ôñ ôõâô
Ýî
êâë
Ý
Òð êâ
õÞ

2) Õâ ëÝõúéê êôøþðöî äêâ íÞîâ
• ÔöííæõÞøú ôöøîÝ ôæ ÷úõðäòâ÷êëðþó
åêâäúîêôíðþó
• Ñ æïðñìêôíýó íðö âëðìðöéæà õèî
õæìæöõâàâ ìÞïè õèó õæøîðìðäàâó
• Ððåæþú õýôâ äêâ õâ ÷úõðäòâ÷êëÝ
âïæôðöÝò ýôâ ëâê õè íèøâîß íðö
• Ôöíãðöìæþú ôöøîÝ Ýììðöó
äêâ õèî âäðòÝ ÷úõðäòâ÷êëðþ
æïðñìêôíðþ

Ôö
øî
Ý
Òæ
òêô
Ôñ õâôê
âë
Ýî
Ý
Òð êâ
õÞ

1) ×úõðäòâ÷àçú
 Åêâ ñòðôúñêëß øòßôè
 Éíê- æñâääæìíâõêëÝ
 Úó æñâääæìíâõàâó øòßôõèó (ñ.ø. graphic design,
media production ëìñ)
 Úó æñâääæìíâõàâó ÷úõðäòÝ÷ðó

8) Çîèíæòÿîðíâê äêâ ÷úõðäòâ÷êëÝ ñòðûýîõâ
(*æñêõòÞñðîõâê ëâê ñæòêôôýõæòæó âñâîõßôæêó)
1. Ãñý ÷úõðäòâ÷êëÝ ñæòêðåêëÝ

2. Ãñý ñæòêðåêëÝ äêâ öñðìðäêôõÞó

3. Ãñý ñðìöéæíâõêëÝ ñæòêðåêëÝ
(digital/photo/audio/video)

4. Ãñý æêåêëý ëâõÝôõèíâ

5. Ãñý æëéÞôæêó

6. Ãñý æîèíæòúõêëÝ ÷öììÝåêâ
õúî æõâêòêÿî

7. Ãñý õð Internet

H ñèäß ñìèòð÷ýòèôèó ñðö æíñêôõæþðíâê
ñæòêôôýõæòð æàîâê è öñ’ âò. .........
9) To Photobusiness ëöëìð÷ðòæà 4 ÷ðòÞó õð
øòýîð
ÆêâãÝçú .................. õæþøè õð øòýîð
 Ãöõß æàîâê è ñòÿõè ÷ðòÝ ñðö åêâãÝçú õð
ñæòêðåêëý
10) Òòðíèéæþðíâê õð Photobusiness úó æïßó:
• Çàíâê ôöîåòðíèõßó
• ÃäðòÝçú õð ñæòêðåêëý âñý ëâõÝôõèíâõâ
• ìêâîêëßó
• Îðö âñðôõÞììæõâê åúòæÝî
• Õð åêâãÝçú âñý Ýììðî
• Ãììðó õòýñðó
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11) Ãñâôøðìðþíâê ñæòàñðö .......... ÷ðòÞó äêâ
îâ åêâãÝôú ß îâ ïæ÷öììàôú ëÝéæ õæþøðó õðö

18) ÆêâãÝçú õêó åêâ÷èíàôæêó ëâê õâ ÷öììÝåêâ ôõð

Photobusiness

ÒÝîõâ  ôöøîÝ  ôñÝîêâ  ñðõÞ 
19) Ñê åêâ÷èíàôæêó ôõð Photobusiness:
Ëôøþæê
ñìßòúó







14) ÒÞòâ âñý æíÞîâ ...................... Ýõðíâ åêâãÝçðöî
õð ôöäëæëòêíÞîð âîõàõöñð õðö Photobusiness

Ææî
êôøþæê











 
 
 
 

16) Îêâ èìæëõòðîêëß Þëåðôè
Ëôøþæê
Ææî
êôøþæê
õðö Photobusiness
ñìßòúó
• Ãëðþäæõâê äæîêëÝ æìëöôõêëß
  
• Êâ âäýòâçâ âöõß âîõà õðö õöñúíÞîðö
ñæòêðåêëðþ
  
• Êâ æääòâ÷ýíðöî æñêñìÞðî ôæ âöõßî, íæ
extra øòÞúôè äêâ æñêñìÞðî øâòâëõèòêôõêëÝ    
17) ÎÞôâ ôõðöó æñýíæîðöó 24 íßîæó ôëðñæþú îâ
âäðòÝôú
• Ùè÷êâëß SLR íèøâîß

• Ùè÷êâëß Îèøâîß Îæôâàðö ×ðòíÝ

• Ùè÷êâëß íèøâîß ÎæäÝìðö ÷ðòíÝ

• Compact System Camera íæ æîâììâëõðþó ÷âëðþó 
• Compact ÷úõ. íèøâîß

• Çîâììâëõðþó ÷âëðþó

• Ôþôõèíâ øòúíâõêëßó åêâøæàòêôèó

• Íðäêôíêëý æñæïæòäâôàâó

• Ôõðþîõêð ÷úõêôõêëÝ

• Scanner

• ×úõðäòâ÷êëý æëõöñúõß

• Õòàñðåð

• Òòðãðìêëý

• ÃïæôðöÝò
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• Åêâ îâ æîèíæòÿîðíâê äêâ õâ
÷úõðäòâ÷êëÝ éÞíâõâ
• Åêâ îâ åêâãÝçú õêó íêëòÞó âääæìàæó
• Åêâ îâ åêâãÝçú õæôõ ëâê îâ ãòàôëú
÷úõðäòâ÷àæó ñòðûýîõúî
• Åêâ îâ íâéâàîú äêâ æëåèìÿôæêó,
æëéÞôæêó, åêâäúîêôíðþó
• Åêâ îâ øòèôêíðñðêÿ õð forum
• Åêâ Ýììæó öñèòæôàæó (ìæïêëý,
åêæöéþîôæêó âîõêñòðôúñæêÿî ëìñ.)

äý

20) EñêôëÞñõðíâê õð www.photo.gr
13) ÆêâãÝçú õð õæþøðó õðö Photobusiness íÞôâ ôæ
øòðîêëý åêÝôõèíâ õèó õÝïèó õúî ........ìæñõÿî

15) Ãïêðìðäÿ õðî Photobusiness úó æïßó*:
Ëôøþæê
• Çàîâê Þîâ ôèíâîõêëý ñæòêðåêëý
ñìßòúó
÷úõðäòâ÷àâó
 
• Çàîâê Þîâ ñæòêðåêëý ñðö ôæ æíñîÞæê
 
• ¼øæê íæäÝìè ñòâëõêëß âïàâ
 
• Çàîâê ñðìþ âïêýñêôõð ëâê êëâîý
 
• Æàîæê ñðìþõêíæó ôöíãðöìÞó äêâ õèî
âäðòÝ ÷úõðäòâ÷êëðþ æïðñìêôíðþ
 
• Æàîæê øòßôêíæó ôöíãðöìÞó äêâ õèî
æñêìðäß õúî ôúôõÿî âïæôðöÝò
 
• ÔöíãÝììæê ôõè åêâ÷Ýîæêâ õèó âäðòÝó  
• ÇÝî õð Photobusiness ôõâíâõßôæê
îâ ëöëìð÷ðòæà, éâ íðö ìæàùæê
 

Ææî
êôøþæê

• ¼øðöî æîèíæòúõêëß âïàâ äêâ íÞîâ

• Îæ ñòðÞõòæùâî îâ íâçÞùú ñæòêôôýõæòæó
ñìèòð÷ðòàæó

• Îæ ñòðÞõòæùâî îâ ëÝîú íêâ âäðòÝ


ñÜ

12) Ôæ ëÝéæ õæþøðó õðö Photobusiness
ôöîßéúó åêâãÝçú
• ¿ìæó/ôøæåýî ýìæó õêó ôæìàåæó
• Òæòàñðö õâ 3/4
• Òæòàñðö õð íêôý
• Òæòàñðö õð 1/4
• ÎæòêëÞó ôæìàåæó íýîð

Photobusiness

   
   
   
   
   
   

21) ÒòðôúñêëÞó ñìèòð÷ðòàæó
Çàíâê
Ýîõòâó 
äöîâàëâ  ............øòýîúî
22) Õð íèîêâàð æêôýåèíâ ýìúî õúî íæìÿî õðö
îðêëðëöòêðþ íðö âîÞòøæõâê ôæ
• Íêäýõæòâ âñý 1000 æöòÿ
• 1000 íæ 1499 æöòÿ
• 1500 íæ 1999 æöòÿ
• 2000 íæ 2499 æöòÿ
• 2500 íæ 2999 æöòÿ
• 3000 íæ 3499 æöòÿ
• 3500 íæ 3999 æöòÿ
• 4000 íæ 4499 æöòÿ
• ñæòêôôýõæòâ











* “Iôøþæê ñìßòúó Æ Ææî êôøþæê”:
ÆêâãÝéíêôè âñý âòêôõæòÝ ñòðó åæïêÝ

Aí èÝëåôå íá óõììåôÜó÷åôå óôçí êëÞñùóç ìå
âñáâåßá öùôïãñáöéêÝò ìç÷áíÝò êáé Üëëá äþñá
ðáñáêáëïýìå óõìðëçñþóôå ôá ðáñáêÜôù
óôïé÷åßá:
Ïíïìáôåðþíõìï:...................................................
Äéåýèõíóç:............................................................
Ðüëç:.............................................. Ô.Ê.:..............
ÔçëÝöùíï:............................................................
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ÌâììêõæøîêëÝ îÞâ

×æôõêãÝì Contrast
Ñê õæìæöõâàæó æëéÞôæêó
Ñìðëìèòÿîæõâê ôõâåêâëÝ ëâê íæ
íæäÝìè æñêõöøàâ õð ñòúõðæí÷âîêçýíæîð
÷úõðäòâ÷êëý ÷æôõêãÝì õèó Êæôôâìðîàëèó
íæ îÞæó âõðíêëÞó ëâê ðíâåêëÞó æëéÞôæêó.
Öñæîéöíàçðöíæ ýõê è åêðòäÝîúôè æàîâê
õèó ÷úõðäòâ÷êëßó ðíÝåâó “×úõðñýòðê”
õðö Òðìêõêôõêëðþ Ñòäâîêôíðþ Æßíðö
Çìæöéæòàðö Ìðòåæìêðþ. Õð ÷æôõêãÝì
ñâòðöôêÝçæê, ñìèî æìâøàôõúî æïâêòÞôæúî,
õð Þòäð Çììßîúî ÷úõðäòÝ÷úî íÞôâ âñý 44
âõðíêëÞó ëâê 5 ðíâåêëÞó æëéÞôæêó ôæ åêÝ÷ðòâ
ôèíæàâ õèó Êæôôâìðîàëèó. Ôèíæêÿôõæ ýõê õèî
Ìöòêâëß 28 Ïðæíãòàðö éâ ñòâäíâõðñðêèéæà
ôæíêîÝòêð ëâììêõæøîêëßó ÷úõðäòâ÷àâó âñý
õðî ÒìÝõúîâ ÓêãÞììè.
Õèì.: 2310 638447 & www.fotoporoi.gr

×úõ.: K. Ìúîôõâîõêîàåèó

ÕÑ ÒÓÑÅÓÃÎÎÃ ÕÚÏ ÇÌÊÇÔÇÚÏ
Äâôàìèó ÌâòëâõôÞìèó
The X-Art-I Gallery
ÒâñâíÝòëðö 25, (Òì. »éúîðó), õèì.6942860890
Òâòâäúäß: ×úõðäòâ÷êëý ÌÞîõòð Êæôôâìðîàëèó.
Úó õêó 30 Ææëæíãòàðö
Ìâõæòàîâ Ïðþìêðö
ÌêîèíâõðäòÝ÷ðó Îâëæåðîêëýî
×êì. Çõâêòæàâó 44, õèì: 2310 261727
÷úõ. ðíÝåâ Æßíðö Òðìàøîèó Hotpixel.
Úó õêó 30 Ïðæíãòàðö
Ãîõÿîèó ÃéâîâôêÝåèó &
Ìöòêâëß Øâõçèëöòêâëàåðö,
÷úõðäòâ÷êëß ðíÝåâ ×úõðñýòðê
ËåÞæó
Äþòúîðó 6, õèì. 2310 233217
Úó õêó 30 Ïðæíãòàðö
ÔõÞììâ ÕôêâõíÝ
÷úõðäòâ÷êëß ðíÝåâ ×úõðñýòðê
Æèíðõêëý ÊÞâõòð »îæõðî
Òâòâôëæöðñðþìðö 42,
õèì. 2310 869869 Úó õêó 30 Ïðæíãòàðö
Ãîâôõâôàâ Îêøâßìðäìðö,
ÕÝôðó Ôøàçâó,
÷úõðäòâ÷êëß ðíÝåâ ×úõðñýòðê
Cafe Del Arte (Äâôêìêëý ÊÞâõòð)
Íæú÷ýòðó Ïàëèó 12, õèì. 2310 224524
Úó õêó 30 Ïðæíãòàðö
Åêÿòäðó ÔÝòåèó,
÷úõ. ðíÝåâ Æßíðö Òðìàøîèó Hotpixel
Úó õêó 30 Ïðæíãòàðö
Bazaar ÒâñâíÝòëðö 34-36, Òì. »éúîðó,
õèì. 2310241817
Äâôàìèó Îñâëâìðþåèó
÷úõðäòâ÷êëß ðíÝåâ ×úõðñýòðê
ÆúíÝõêð Îæ ÊÞâ (Ñìþíñêðî)
Òì. ÃòêôõðõÞìðöó,
õèì. 2310 284001
Úó õêó 30 Ïðæíãòàðö

¼ìæîâ ÅâîåÝ,
÷úõðäòâ÷êëß ðíÝåâ Æßíðö ÊÞòíèó Ììêëers
Òòÿõð ÒÝõúíâ Õôêíêôëß 97, õèì. 2310 223331
Úó õêó 30 Ïðæíãòàðö
ÔõÞ÷âîðó ÌâìâíÝòèó
Úó õêó 28 Ïðæíãòàðö
Tettix art gallery ÆêâìÞõõè 3 Þîâîõê ØÃÏÊ,
õèì. 2310 243304
Æèíßõòèó ÌðöíâîõçêÝó
÷úõðäòâ÷êëß ðíÝåâ ×úõðñýòðê
»ì÷â Çéîêëßó Ãíþîèó 36, õèì. 2310 262443
Úó õêó 30 Ïðæíãòàðö
Ìÿôõâó Ìúîôõâîõêîàåèó
÷úõðäòâ÷êëß ðíÝåâ ×úõðñýòðê
Úó õêó 30 Ïðæíãòàðö
Æèíêðöòäàâ Òì. Ãä. Åæúòäàðö 4,
õèì. 2310 200617
¼ìæîâ Íâäâòàâ,
×úõðäòâ÷êëß ÍÞôøè ÍÝòêôâó
Block33 26èó Ñëõúãòàðö 33, õèì. 2310 533533
Úó õêó 10 Ææëæíãòàðö
ÔõÞììâ ÆÞììêðö,
âîæïÝòõèõè ÷úõðäòÝ÷ðó, Êæô/îàëè
Æðî Ìêøÿõèó Òò. ÌðòðíèìÝ 4, õèì. 2310 273900
Úó õêó 30 Ïðæíãòàðö
Ãîâçèõÿîõâó õð æìÝøêôõð.
Îêâ ôþäøòðîè ôñðöåß ôõðî Îêîêíâìêôíý
Æèíðõêëý Ôöîæåòêâëý ÌÞîõòð
«ÇöÝääæìðó ÎæìêôôÝòèó»
Îþìðê ÎæìêôôÝòè, ÏÞâ Îðîâôõèòàðö 117,
õèì. 2310 703332
Çñêíæìèõßó: ÕÝôðó Ôøàçâó,
÷úõðäòâ÷êëß ðíÝåâ ×úõðñýòðê
Úó õêó 2 Ææëæíãòàðö
ðíâåêëß Þëéæôè
¿îæêòâ ëâê æ÷êÝìõæó - Stereosis fwd
Stereosis Èæþïêåðó 3, õèì. 2310 250223
Úó õêó 11 Ææëæíãòàðö
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ÌöòêÝëðó Òàôôâòèó,
âîæïÝòõèõðó ÷úõðäòÝ÷ðó, Êæô/îàëè,
íæ õèî ôöîæòäâôàâ õèó ActionAid
Partizan Äâìâúòàõðö 29, õèì. 2310 543461
Úó õêó 3 Ææëæíãòàðö
ðíâåêëß Þëéæôè Çêòßîè æàîâê...
õðö 2ðö ñâîæììßîêðö åêâäúîêôíðþ ÷úõðäòâ÷àâó
Äâ÷ðñðþìæêð Òîæöíâõêëý ÌÞîõòð
Å. Äâ÷ýñðöìðö 3, õèì. 2310 424-132-3
ÆêðòäÝîúôè:
ÎÌÑ Ìýôíðó øúòàó ñðìÞíðöó ëâê Äàâ.
Çñêíæìèõßó: Ïàëðó Ôõæòäàðö
Çäëâàîêâ: 30/11 ÆêÝòëæêâ Þúó 19 /12
Jonnek Jonneksson,
ÃìâõçÝ ËíâòÞõ
ÌâôôÝîåòðö 91-93, õèì. 2310 278587
âîæïÝòõèõðó ÷úõðäòÝ÷ðó, Äæòðìàîð
Çäëâàîêâ: 1/12 ÆêÝòëæêâ: Þúó 31/12
Ìÿôõâó ÎñâìÝ÷âó,
×úõðäòâ÷êëý ðåðêñðòêëý
ôõð »äêðî ¿òðó, 1969-2001,
ÆêðòäÝîúôè: ×úõ. Ãòøæàð Îðöôæàðö ÎñæîÝëè
David Zimmerman, âîæïÝòõèõðó ÷úõðäòÝ÷ðó,
ÉÒÃ, íæ õèî öñðôõßòêïè õèó Çììèîðâíæòêëâîêëßó
¼îúôèó ÌÞîõòð Òðìêõêôíðþ Æßíðö Êæôôâìðîàëèó
Åò.ÍâíñòÝëè & ÌìæÝîéðöó, õèì. 2310425531
Çäëâàîêâ: 1/12 ÆêÝòëæêâ: Þúó 31/12
ÕÝôðó Øàðó
÷úõðäòâ÷êëß ðíÝåâ Æßíðö ÊÞòíèó Ììêëers
ËåÞæó Äþòúîðó 6, õèì. 2310 233217
Çäëâàîêâ: 2/12 ÆêÝòëæêâ: Þúó 31/12
ðíâåêëß Þëéæôè.
Çêëýîæó íæ â÷ðòíß õðî Ëíñòæôôêðîêôíý
Çñêíæìèõßó: ×ÿõèó Òâìâêðìýäðó,
f14 - ëðêîýî ÷úõðäòÝ÷úî
Åëâìæòà Åâììêëðþ Ëîôõêõðþõðö Êæôôâìðîàëèó
Íæú÷ýòðó Ôõòâõðþ 2Ã, õèì. 2310821231
Çäëâàîêâ: 15/12 ÆêÝòëæêâ: Þúó 15/1
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ÏÞâ æõâêòàâ íæ ñâìêðþó äîÿòêíðöó
Îæ Þåòâ õèî Ãääìàâ ëâê ñâòðöôàâ ôæ åÞëâ æöòúñâûëÞó øÿòæó,
è Veritek æàîâê è æõâêòàâ õæøîêëßó öñðôõßòêïèó ñðö ëâìþñõæê õðöó
êåêðëõßõæó íèøâîèíÝõúî Noritsu ñâòÞøðîõâó öñèòæôàæó îÞâó äæîêÝó.

úøôéöçúô÷

âîâìÝãæê:
ÔöäëæëòêíÞîâ è Veritek Þøæê

íÞôú Veritek Global
ôõßòêïè íèøâîèíÝõúî Noritsu
• Õèî ñâîæöòúñâûëß õæøîêëß öñð
öó õæøîêëðþó (õð
Noritsu âñý æêåêëÝ ëâõâòõêôíÞîð
úî
íÝõ
âîè
íèø
ice
serv
èíð
• To æñàô
õðöó õæøîêëðþó
ð æñêëæ÷âìßó Ç. Èöäðþòèó íæ
õæøîêëý íâó team âñâòõàçðöî
Ã.×öåâîÝëè & Ç. Çöâääæìàåè).
âëõêëÿî Noritsu
• Õèî ñâòðøß äîßôêúî âîõâìì
film, Konica.
îúî íèøâîèíÝõúî Ïðritsu, Fuji
• Tèî ñÿìèôè âîâëâõâôëæöâôíÞ

Ôæ ôöîÞøæêâ õèó ôöîæ
òäâôàâó íæ õè Noritsu
Éellas è Veritek Hella
åêâõèòæà ëâê öñðôõèòàç
s
æê õð ôöíãýìâêð õæøîêë
ßó öñðôõßòêïèó õð ðñ
æîêôøþæê íæ ñâòâñÝîú
ðàð
ñâòðøÞó, åêâõèòÿîõâ
ó õèî àåêâ æõßôêâ ôöîå
Çñàôèó, ëâõâîðÿîõâó
òðíß.
õêó åöôëðìàæó õèó æììè
îêëßó âäðòÝó Þøæê ßå
íæêúéæà è úòêâàâ øòÞú
è
ôè õæøîêëðþ.

îÞâ
è
Veritek Hellas ÕæøîêëÞó Öñèòæôàæó
Ôõ
ôè
öî
é
þ
Òìâñðþõâ 66, 14122 Ï. ÉòÝëìæêð Õèì. : 2106086282 – 3
åêæ

www.veritekglobal.com, margarita.lambrinopoulou@veritekglobal.eu
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Samsung Electronics
Çñàôèíðó Øðòèäýó õðö
5ðö Æêæéîðþó ×æôõêãÝì
ÌêîèíâõðäòÝ÷ðö õèó Óÿíèó
Για δεύτερη συνεχή χρονιά η Samsung
Electronics ήταν ο επίσημος χορηγός
του 5ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου
της Ρώμης, ενός από τα σημαντικότερα
φεστιβάλ της Ευρώπης. Το Φεστιβάλ
Κινηματογράφου της Ρώμης, πραγματοποιήθηκε από 28 Οκτωβρίου έως
5 Νοεμβρίου στο Parco della Musica,
σε έναν από τους εντυπωσιακότερους
χώρους τέχνης της Ιταλίας. Στο πλαίσιο
του Φεστιβάλ, η Samsung παρουσίασε
την πρωτοποριακή τεχνολογία της τοποθετώντας στην είσοδο της αίθουσας
προβολών, στο λόμπι καθώς και στην
αίθουσα Τύπου 25 LED τηλεοράσεις,
μεταξύ των οποίων δύο μοντέλα Full
HD 3D LED TV 9000 series και 100
φορητούς υπολογιστές. Στο χώρο του
λόμπι τοποθετήθηκαν επίσης δέκα
«έξυπνες» συσκευές Samsung Galaxy
Tab, όπου το κοινό μπορούσε να ψηφίσει την ταινία της προτίμησής του.
Samsung Electronics 2106293100

ÎÞõúñð ëâõÝ õèó “ñæêòâõæàâó”
Òâîæììßîêðó Ôþîåæôíðó Ãéìèõêëÿî Ôöîõâëõÿî &
¼îúôè ×úõðòæñýòõæò ÇììÝåâó
Ãîõêñòðôúñæàâ õèó ¼îúôèó ×úõðòæñýòõæò ÇììÝåâó (Ç×Ç), ôöîâîõßéèëæ ôõêó 11
Ïðæíãòàðö íæ æëñòðôÿñðöó õðö Òâîæììßîêðö ÔöîåÞôíðö Ãéìèõêëÿî Ôöîõâëõÿî
(ÒÔÃÕ) ëâê ôöçßõèôâî ñðììÝ ëâê ôèíâîõêëÝ ñòðãìßíâõâ ñðö âñâôøðìðþî õð
ëìÝåð ôõð øÿòð õðö ÷úõðòæñðòõÝç ëâê äæîêëÝ õèó æîèíÞòúôèó. Ãñý õèî ñìæöòÝ
õèó è âîõêñòðôúñæàâ õèó Ç×Ç, ñðö âñðõæìæàõð âñý õðî Òòýæåòð ÎÝòêð Íÿìð,
õðî Õâíàâ Äâôàìè ÌðöõòðöíÝîð, õðî Çêåêëý ÅòâííâõÞâ Òâîâäêÿõè ÕòêøêÝ ëâê õðî
ñòÿèî Òòýæåòð ëâê íÞìðó õðö Æ.Ô. Äâôàìè Ãääæìýñðöìð, Þäêîâî æñêôèíÝîôæêó äêâ
õâ ÷âêîýíæîâ «ñæêòâõæàâó», âöéâêòæôàâó ëâê âîõêåæðîõðìðäêëßó ôöíñæòê÷ðòÝó ôõðî
æòäâôêâëý øÿòð ëâê ñæòêÞäòâùâî íæ íæìâîÝ øòÿíâõâ õè ëâõÝôõâôè ñðö æñêëòâõæà
ôõðî ëìÝåð. Ñ Òòýæåòðó õðö ÒÔÃÕ Òâþìðó ÅæòâëÝòèó ëâê ð Ã’ Ãîõêñòýæåòðó
Ìÿôõâó ÎöìúîÝó, Ýëðöôâî íæ êåêâàõæòè ñòðôðøß õêó éÞôæêó õèó âîõêñòðôúñæàâó
õðö ÷úõðäòâ÷êëðþ òæñðòõÝç ëâê ôöí÷ÿîèôâî ýõê è ëâõÝôõâôè åêðìêôéâàîæê ñòðó
íêâ ëâõæþéöîôè øúòàó æñêôõòð÷ß ëâê íæ ðòâõý ëàîåöîð âñÿìæêâó åæëÝåúî éÞôæúî
æòäâôàâó. Õâ åþð Ôúíâõæàâ ôöí÷ÿîèôâî ôæ ëðêîÞó åòÝôæêó íæ ñòÿõè õèî Ýíæôè
æñâ÷ß íæ õèî ÒÑÇÔÖ ëâê õðöó Ýììðöó ôöîåêëâìêôõêëðþó ÷ðòæàó õúî ÎÎÇ, ëâéÿó
æñàôèó ëâê íæ õðî âòíýåêð Öñðöòäý õúî ÎÎÇ.

Sony
Playstation 3 ëâê 3D ÷úõðäòâ÷àæó
É ÷úõðäòâ÷àâ ýñúó ïÞòðöíæ åæî äìþõúôæ õð
hype õðö 3D. Òâòýìð ñðö âëýíâ åæî öñÝòøðöî
ñðììÞó ÷úõðäòâ÷êëÞó íèøâîÞó íæ õè åöîâõýõèõâ
ìßùèó 3D ÷úõðäòâ÷êÿî, è õæøîðìðäàâ ñòðøúòÝ
õâøþõâõâ íæ ôëðñý îâ õêó ëÝîæê ñòðôêõÞó ôõð
æöòþ ëðêîý. Ìâê íæõÝ õè ìßùè õèó ÷úõðäòâ÷àâó,
öñÝòøæê ëâê õð çßõèíâ õèó ñòðãðìßó. É Sony
ñòðøÿòèôæ ôõèî åèíêðöòäàâ íêâó æ÷âòíðäßó
íæ õð ýîðíâ PlayMemories äêâ õèî ñòðãðìß
3D ÷úõðäòâ÷êÿî ôõð Playstation 3, äêâ ýôðöó
Þøðöî õèìæýòâôè íæ õè åöîâõýõèõâ ñòðãðìßó
3D. É æ÷âòíðäß æàîâê åêâéÞôêíè äêâ download
ôõð PlaystationStore ëâê ÷öôêëÝ æàîâê ëâõÝììèìè
ëâê äêâ õêó ÷úõðäòâ÷àæó ñðö åèíêðöòäðþîõâê íæ
õè ìæêõðöòäàâ 3D Sweep Panorama ñðö Þøðöî ðê
îÞæó ÷úõðäòâ÷êëÞó íèøâîÞó õèó Sony.
SONY 801 0092000
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LG Electronics
ÑêëðîðíêëÝ âñðõæìÞôíâõâ äêâ õð 3ð
õòàíèîð õðö 2010
É LG Electronics, âîâëðàîúôæ õâ ðêëðîðíêëÝ
âñðõæìÞôíâõâ äêâ õð õòàíèîð ñðö Þìèïæ ôõêó
30 Ôæñõæíãòàðö 2010, õâ ðñðàâ åæî Þøðöî
öñðãìèéæà ôæ ìðäêôõêëý Þìæäøð.
Õâ ëÞòåè æîêôøþéèëâî âñý õèî êôøöòß
âñýåðôè ôõêó æñàñæåæó õèìæðòÝôæêó ëâê õêó
ðêëêâëÞó ôöôëæöÞó, æîÿ ôæ âöõý õð õòàíèîð
ôèíæêÿéèëæ ñõÿôè õúî æôýåúî ëâê õúî
ëæòåÿî ôõðî õðíÞâ õèó ëêîèõßó õèìæ÷úîàâó.
Çêåêëýõæòâ, äêâ õð õòàõð õòàíèîð õðö 2010,
è LG ëâõÞäòâùæ æîðñðêèíÞîæó ñúìßôæêó
þùðöó 13,4 õòêôæëâõðííöòàúî won (11,3
åêôæëâõðííöòàúî USD), íæ ñõÿôè õúî
ñúìßôæúî ëâõÝ 2,0% (âþïèôè 3% ôæ
USD), ôæ ôþäëòêôè íæ õèî àåêâ ñæòàðåð õðö
ñòðèäðþíæîðö Þõðöó. Õâ ëâéâòÝ ëÞòåè
äêâ õð õòàõð õòàíèîð õðö 2010 âîßìéâî ôõâ
8 åêôæëâõðííþòêâ won (6,4 æëâõðííþòêâ
USD). Åêâ õð õÞõâòõð õòàíèîð õðö 2010,
è LG Electronics ôõðøæþæê ôõèî æîàôøöôè
õèó ëæòåð÷ðòàâó íÞôâ âñý õèî æñêéæõêëß
ëâêîðõðíàâ ëýôõðöó ëâê õè ôõòâõèäêëß
åêâøæàòêôè æñæîåþôæúî íæ íâëòðñòýéæôíð
ðòàçðîõâ. É êôøöòß âîõâäúîêôõêëýõèõâ
õúî smartphones ôæ ñâäëýôíêð æñàñæåð,
è õæøîðìðäàâ Nano Full LED ëâê è
ñâòðöôàâôè ÷êìêëÿî ñòðûýîõúî íæ öùèìß
æîæòäæêâëß âñýåðôè, ôæ ôöîåöâôíý íæ
õèî âîâíæîýíæîè æîàôøöôè õúî ñúìßôæúî
ëâõÝ õèî æðòõâôõêëß ñæòàðåð, æëõêíÝõâê ýõê
éâ ôöíãÝìðöî ôõè äæîêëýõæòè âñýåðôè õèó
æõâêòæàâó ôõð íÞììðî.

Photozone
Flash Nissin & ÷âëðà Samyang
Δυο σημαντικές αντιπροσωπείες, της Nissin και της Samyang, έρχονται να προστεθούν
στις υπάρχουσες συνεργασίες (Benro, Lenspen, Silicon Power) της εταιρείας Photozone
(www.photozone.gr).
H Ιαπωνική Nissin είναι από τις κορυφαίες παγκοσμίως στην κατασκευή φλας. Για πάνω
από 50 χρόνια βρίσκεται στο πλευρό του επαγγελματία φωτογράφου και του ενθουσιώδη ερασιτέχνη με καινοτόμα και αξιόπιστα προϊόντα. Στόχος της είναι η ανάπτυξη και
εξέλιξη σύγχρονων προϊόντων με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου φωτογράφου, προσφέροντας μοναδικά χαρακτηριστικά όπως η διαρκής αναβάθμιση των
προϊόντων της. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω εξελιγμένων λογισμικών. Μερικά από τα νέα
μοντέλα που παρουσιάστηκαν στην τελευταία Photokina είναι η νέα έκδοση του δημοφιλούς μοντέλου Di 622 Mk II με την ενσωμάτωση νέων μοναδικών χαρακτηριστικών
όπως: 44GN, Firmware update, τρεις λειτουργίες slave, μοναδική λειτουργία My TTL,
X-contact socket, λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κτλ. Το Di 866 Mark II για Sony
έρχεται να συμπληρώσει τη σειρά για μηχανές Canon, Nikon, Sony με χαρακτηριστικά:
Μοναδική ισχύ 60 G.N, έγχρωμη προσαρμοζόμενη οθόνη, μοναδικό και εύχρηστο
μενού λειτουργιών, Firmware update, τρεις λειτουργίες slave κτλ. Τέλος υπάρχει και το
νέο μοντέλο ring flash MF 18. Τη γκάμα συμπληρώνουν το οικονομικό αλλά αξιόπιστο
466, το Power Pack PS 300 και πληθώρα άλλων αξεσουάρ.
Η Samyang αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους κατασκευαστές χειροκίνητων
(στην παρούσα φάση) φακών για όλες τις σύγχρονες DSLR. Η γκάμα τους περιλαμβάνει υψηλής ποιότητας κατασκευής φακούς με μοναδικά χαρακτηριστικά. Αναφέρονται
ενδεικτικά οι φακοί 8mm f/3.5, 14mm f/2.8, 85mm f/1.4, οι σταθεροί και κατοπτρικοί
τηλεφακοί 500mm, 800mm καθώς και ο μοναδικός zoom τηλεφακός 650-1300mm.
Τέλος στη Photokina παρουσιάστηκε ο νέος prime 35mm f/1.4 o οποίος διαθέτει ειδικό
chip για την επιβεβαίωση εστίασης. info@photozone.gr .

Earth is calling Lomography
H Ελληνική Λομογραφική Κοινότητα διοργανώνει την ομαδική έκθεση φωτογραφίας
«Earth is calling Lomography », με θέμα –φυσικά– την Γη. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στην
Gallery M55 (Μαυρομιχάλη 55, Αθήνα ) και θα διαρκέσει από τις 24 έως τις 27 Νοεμβρίου 2010. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν την Τέταρτη 24 Νοεμβρίου , στις 20.00’.
Χώρος: Μ55 Gallery , Μαυρομιχάλη 55, Αθήνα
Εγκαίνια: Τέταρτη 24 Νοέμβριου , στις 20.00’.
Διάρκεια: 24-27 Νοεμβρίου 2010
Ώρες λειτουργίας: Πέμπτη –Παρασκευή : 19:00-22:00, Σάββατο: 14:00-19:00
Åêâ ñæòêôôýõæòæó ñìèòð÷ðòàæó íñðòæàõæ îâ âñæöéöîéæàõæ ôõèî ëâ Æêðîöôàâ
Ôëêâåðñðþìðö (denise@skiadopoulos.gr), õèìÞ÷úîð 210-3841236 & 210-3841979 ß îâ
ãòæàõæ ôõð site: http://www.lomographicsociety.gr
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Sigma
Õèìæ÷âëýó 85mm f/1,4 EX DG HSM
Στην αγορά των full frame DSLR στοχεύει ο
νέος κοντός τηλεφακός της Sigma, κατάλληλος για πορτρέτα και γενική χρήση, ειδικά
όταν ο περιβαλλοντικός φωτισμός είναι
λιγοστός. Στη σχεδίαση είναι φανερή η high
end τάση. Στα οπτικά στοιχεία περιλαμβάνεται ένα ειδικό κρύσταλλο SLD (Special Low
Dispersion) και ένα χυτό κρύσταλλο σύνθετης καμπυλότητας που συνδυάζονται για
διόρθωση των εκτροπών και την βελτιστοποίηση της οπτικής απόδοσης. Το σύστημα
οπίσθιας εστίασης με τη σειρά του ελαχιστοποιεί τη διακύμανση των εκτροπών ανάλογα
με τη απόσταση εστίασης. Χρησιμοποιούνται
οπτικά στοιχεία με μεγάλη φωτοσυλλεκτικότητα που δίνουν πάρα πολύ φωτεινό
μέγιστο διάφραγμα f/1,4, από τα καλύτερα
στην κατηγορία. Αξίζει ακόμη να σημειώσουμε το υπερηχητικό μοτέρ οδήγησης του
Autofocus με την τελείως αθόρυβη συμπεριφορά. ÕÔÃÌÏÃÓIÆÉÔ 210 9270492

Kodak
Äòâãæàð ñòúõðñðòêâëßó ôøæåàâôèó
Με δύο βραβεία για την καινοτομική τους σχεδίαση τιμήθηκαν προϊόντα της Kodak
από την CEA (Consumer Electronics Association) και ένα επιλεγμένο πάνελ ανεξάρτητων σχεδιαστών, μηχανικών και δημοσιογράφων. Πρόκειται για την ψηφιακή
κορνίζα Kodak Pulse και την βιντεοκάμερα Kodak Playsport. H μεγέθους pocket
βιντεοκάμερα Playsport είναι φτιαγμένη για κακοτράχηλες αποστολές με σχεδίαση
που αντέχει στις κακουχίες. Για αυτήν την αδιάβροχη σχεδίαση βραβεύτηκε στην
κατηγορία του Digital Imaging. Στην ίδια κατηγορία βραβεύτηκε και η κορνίζα
Kodak Pulse 10 ιντσών με δυνατότητα σύνδεση WiFi. Εφόσον έχετε ένα λογαριασμό email μπορείτε να στέλνετε τις φωτογραφίες σας απευθείας στην κορνίζα.
Φυσικά διαθέτει δυνατότητα διασύνδεσης στο Facebook και στην Kodak Gallery.
DIVITEC 210 2855080

Jorgensen Albums of Australia
Êßëæó äêâ iPad
Η αυστραλιανή εταιρεία Jorgensen, που ξεχωρίζει για τα
ψηφιακά άλμπουμ της, ακολουθώντας τις τάσεις της αγοράς
και της τεχνολογίας λανσάρει ένα προϊόν που απευθύνεται
σε όσους ενδιαφέρονται να προστατεύσουν το iPad σε μια
ιδιαιτέρως καλαίσθητη θήκη. Η θήκη θα διατίθενται σε 3
χρώματα: κόκκινη θήκη με μαύρο πλαίσιο, γκρι θήκη με
γκρι πλαίσιο και μαύρη θήκη με μαύρο γυαλιστερό πλαίσιο
και φυσικά θα διακρίνεται για την σχεδιαστική ποιότητα που
συνοδεύει όλα τα προϊόντα της Jorgensen. Για όσους ενδιαφέρονται, μπορούν να απευθύνονται στο Photoflex Studio,
επίσημο αντιπρόσωπο της Jorgensen για Ελλάδα και Κύπρο.
PHOTOFLEX STUDIO - Jorgensen Albums of Australia
210 9814438
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Ç âéâëéïèÞêç ôïõ ÖÙÔÏÃÑÁÖÏÕ

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

Òăû ČĂĆÿĀĎćăąõď xûĊûāāÿĆ÷ÿď ČĂĆ.: 210 8541400 (ąûčĂwÿĊăćç10:00 - 18:00)
ÕùĈåĊùĉĀ vĈĆĉþĆĈåč uóĎĈā 15 æĆýuúĈõĆď 2010

÷ĈĎĂćĈē 192
øČā čĄĕĄĎĝĆđĖ: € 9,04

÷ĈĎĂćĈē 320
øČā čĄĕĄĎĝĆđĖ: € 15,07

÷ĈĎĂćĈē 208
øČā čĄĕĄĎĝĆđĖ: € 15,07

±«À± À ®µ®·« ¸¾ ¿À» www.photo.gr
êðøîô õçöçééêðîç÷
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
 EõEKINA / € 10,04
 ïđĞąĄ / € 6,03
 êĕāĔČĄ ĔĖďćĒđā Ĕĕđ úøôéöçúô / € 70,00 (êĐĚĕĈĒČčĝ € 120)
 õĒĝĔĚĄ ĕĊē ïĒāĕĊē. Nelly's / € 30,00 ÷Ĉ ĄďĄĕĞĚĔĊ
 üĊėČĄčā ėĚĕđĆĒĄėĂĄ. 500 ĔĖąđĖĎĀē / € 20,00
 üĊėČĄčĀē SLR. 500 ĔĖąđĖĎĀē / € 20,00
 ì úċČďđĚĒČďā 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
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Kodak
Öùèìßó âîÝìöôèó âêôéèõßòâó
interline transfer
Το μεγαλύτερο αισθητήρα με τεχνολογία Interline Transfer CCD με κωδικό
KAI-29050 ανήγγειλε η Kodak. To chip
έχει ανάλυση 29Μegapixel και βήμα
εικονοστοιχείου 5,5micron ενώ το frame
rate (ρυθμός ανανέωσης) φθάνει τα
4fps. Παραδίδεται σε συσκευασία PGA
(Pin Grid Array). To chip ανήκει στην ίδια
οικογένεια με τα ΚΑΙ-01150 720p και
ΚΑΙ-02150, τα πρώτα που χρησιμοποίησαν διάταξη φίλτρων Κοdak Truesense
Color, xάρη στην οποία διπλασιάζεται ως
τετραπλασιάζεται η ευαισθησία στο φως
σε σύγκριση με την τυπική διάταξη Bayer
pattern. To μυστικό είναι η προσθήκη
πανχρωματικών μικροφίλτρων στα
αντίστοιχα Red Green Blue. H έναρξη
παραγωγής του αισθητήρα αναμένεται
για το δεύτερο εξάμηνο του 2011.

Hasselblad
Æþð îÞðê ÷âëðà
Για το σύστημα Hasselblad H4D προορίζονται οι δύο φακοί HC 50mm-II και ΗC-Macro
120mm-II, καλύπτοντας όλη τη σειρά πλατών συμπεριλαμβανομένης της κορυφαίας
multishot H4D-50MS. Και οι δύο φακοί έχουν βελτιστοποιηθεί για τις απαιτήσεις των
υψηλών αναλύσεων των digital medium format. O πρώτος είναι ένας ευρυγώνιος όπου
τα 50mm της εστιακής απόστασης ισοδυναμούν με 31.4mm στο φορμά 135. Η βελτιωμένη
σχεδίαση των οπτικών συνεπάγεται καλύτερη ευκρίνεια και ομοιόμορφη απόδοση. Εξίσου
αναβαθμισμένη είναι και η απόδοση στο closeup (ελάχιστη απόσταση εστίασης 0,6m).
O φακός αποτελείται από 11 στοιχεία κατανεμημένα σε 7 ομάδες, μηχανισμό οπίσθιας
εστίασης και κλίμακα διαφραγμάτων από f/3,5 ως f/32. O HC Macro 120mm-II διακρίνεται
για την ευχρηστία του, αφού συνδυάζει macro με λόγο αναπαραγωγής 1:1 με εστιακή απόσταση αντίστοιχη κοντού τηλεφακού (73,5mm στο φορμά 135). Και εδώ οι μετρήσεις δίνουν
καλύτερη αναλυτική ικανότητα σε σχέση με το προκάτοχο μοντέλο, όπως και βελτιωμένη
χρωματική διόρθωση απηλλαγμένη από χρωματικές χροιές. Αποτελείται από 9 στοιχεία σε 9
ομάδες με κλίμακα διαφραγμάτων f/4 ως f/45. PHOTOMETRON 210 6006239

Nikon
ÏÞð site äêâ õèî öñðôõßòêïè õúî
÷úõðäòÝ÷úî
Η Nikon ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου
site που εντάσσεται στο δίκτυο Nikon Professional
Services (NPS). Το site ανήκει στο κύκλο πρωτοβουλιών της Nikon προκειμένου να ενισχύσει
τους επαγγελματίες φωτογράφους. Πέρα από τις
υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής που προσφέρει περισσότερα από 50 χρόνια, τώρα μέσω του
site του δικτύου NPS το οποίο θα είναι παραμετροποιημένο ανάλογα την περιοχή, οι φωτογράφοι θα
μπορούν να ενημερώνονται για τις δραστηριότητες
του δικτύου, για τις περιοχές στις οποίες αναλαμβάνουν αποστολές αλλά και να βρίσκουν γενικότερες
πληροφορίες γύρω από τη φωτογραφία.
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Æêâ÷ßíêôè
Ìÿåêëâó åæðîõðìðäàâó
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι νόμιμες, ευπρεπείς, έντιμες και να λένε την
αλήθεια. Κάθε διαφήμιση πρέπει να δημιουργείται με πνεύμα κοινωνικής ευθύνης και
να είναι σύμφωνη με τις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού, όπως είναι γενικά
παραδεκτός στο εμπόριο. Καμιά διαφήμιση δεν πρέπει να κλονίζει την εμπιστοσύνη
του κοινού στη διαφημιστική λειτουργία.
ΑΡΘΡΟ 1 ΕΥΠΡΕΠΕΙΑ
Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν δηλώσεις ή οπτικές παραστάσεις που
προσβάλλουν τα ήθη και τις επικρατούσες αντιλήψεις ευπρέπειας.
ΑΡΘΡΟ 2 ΤΙΜΙΟΤΗΤΑ
Η διατύπωση των διαφημίσεων πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να μην κάνει κατάχρηση
της εμπιστοσύνης του καταναλωτή και να μην εκμεταλλεύεται την έλλειψη πείρας ή
γνώσεών του.
ΑΡΘΡΟ 3
• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει, χωρίς λόγο, να εκμεταλλεύονται τους φόβους του
κοινού.
• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται τις προλήψεις και τις δεισιδαιμονίες
των ανθρώπων.
• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν στοιχεία, που μπορεί να οδηγήσουν
άμεσα ή έμμεσα σε πράξεις βίας.
• Η διαφήμιση δεν πρέπει να καπηλεύεται εθνικά θέματα, ιερά κείμενα, την εθνική
πολιτιστική και πνευματική κληρονομιά, εθνικά μειονεκτήματα, θρησκευτικές
δοξασίες κλπ.
ΑΡΘΡΟ 4
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ
Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν δηλώσεις ή οπτικές παραστάσεις, που
είτε άμεσα είτε έμμεσα, με υπονοούμενα, με παραλείψεις, με διφορούμενα ή με
υπερβολικούς ισχυρισμούς, μπορούν να παραπλανήσουν τον καταναλωτή,
ειδικότερα σε ό,τι αφορά:
• τις ιδιότητες του προϊόντος, όπως: είδος, σύνθεση, μέθοδος και χρόνος κατασκευής, καταλληλότητα για τον σκοπό που προορίζεται, ποικιλία χρήσεων, ποσότητα,
εμπορική ή γεωγραφική προέλευση,
• την αξία του προϊόντος και την πραγματική συνολική τιμή του,
τους άλλους όρους αγοράς, όπως: πληρωμή με δόσεις, πώληση ‘‘επι πιστώσει”,
εκπτώσεις κλπ, την παράδοση, ανταλλαγή, επιστροφή, επισκευή και συντήρηση,
• στους όρους εγγύησης,
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ΑΡΘΡΟ 5 ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ
Οι διαφημίσεις που περιέχουν συγκρίσεις
πρέπει να σχεδιάζονται με τέτοιον τρόπο, ώστε
η σύγκριση αυτή να μην παραπλανά και να
υπόκειται στις αρχές του θεμιτού ανταγωνισμού. Τα στοιχεία σύγκρισης πρέπει να
βασίζονται σε δεδομένα που μπορούν να
αποδειχθούν και δεν πρέπει να επιλέγονται
κακόπιστα και μεροληπτικά.
ΑΡΘΡΟ 6
ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ (TESTIMONIALS)
Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να περιέχουν ή να
αναφέρονται σε ενυπόγραφες μαρτυρίες ή επιδοκιμαστικές βεβαιώσεις, εκτός αν αυτές είναι
γνήσιες και αυθεντικές και βασίζονται στην
προσωπική εμπειρία του μάρτυρα. Μαρτυρίες
και βεβαιώσεις που έχουν εκ των πραγμάτων
ξεπεραστεί, ή που δεν ισχύουν πια, δεν πρέπει
να χρησιμοποιούνται.
ΑΡΘΡΟ 7 ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ
Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να δυσφημούν
άλλες εταιρίες ή προϊόντα, ούτε άμεσα ούτε
έμμεσα.
ΑΡΘΡΟ 8
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να απεικονίζουν ή
να αναφέρονται σε οποιοδήποτε άτομο, είτε
ιδιώτη είτε δημόσιο πρόσωπο, χωρίς να
προηγείται άδειά του, ούτε να απεικονίζουν ή
να αναφέρονται, χωρίς προηγούμενη άδεια,
σε οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου την ιδιοκτησία, με τρόπο που μπορεί
να δημιουργήσει την εντύπωση προσωπικής
επιδοκιμασίας.
ΑΡΘΡΟ 9
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΦΗΜΗΣ
• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να κάνουν
αδικαιολόγητα χρήση του ονόματος ή των
αρχικών οποιασδήποτε εταιρίας, επιχείρησης, οίκου, οργανισμού ή ιδρύματος.

• την επίσημη αναγνώριση ή έγκριση του προϊόντος, τις διακρίσεις με μετάλλια,
διπλώματα ή άλλα βραβεία.

• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να επωφελούνται καταχρηστικά από την καλή φήμη του
ονόματος και του συμβόλου μιας άλλης
εταιρίας ή άλλου προϊόντος, ή από τις
ευνοϊκές εντυπώσεις που δημιούργησε μια
άλλη διαφημιστική εκστρατεία.

• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να κάνουν κακή χρήση αποτελεσμάτων ερευνών
ή περικοπών από τεχνικά και επιστημονικά συγγράμματα. Δεν πρέπει να γίνεται
κακή χρήση επιστημονικών όρων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται επιστημονικοί
ιδιωματισμοί και στοιχεία άσχετα με το θέμα, με σκοπό να παρουσιάσουν τους
διαφημιστικούς ισχυρισμούς πάνω σε μια επιστημονική βάση, την οποία στην
πραγματικότητα στερούνται.

ΑΡΘΡΟ 10 ΜΙΜΗΣΗ
• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να μιμούνται τη
γενική εμφάνιση, το κείμενο, τα συνθήματα, τις οπτικές παραστάσεις, τη μουσική,
τους ήχους κλπ. άλλων διαφημίσεων,

• την πνευματική ιδιοκτησία (copyright) και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας,
όπως: πατέντες, κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, σχέδια και πρότυπα, εμπορικές
επωνυμίες,
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με τρόπο που να μπορεί να παραπλανήσει ή να δημιουργήσει σύγχυση.
• Όταν ένας διαφημιζόμενος, με πολυεθνή δραστηριότητα, έχει καθιερώσει ένα
προϊόν του με μια ορισμένη διαφήμιση σε μια χώρα, δεν επιτρέπεται άλλοι διαφημιζόμενοι να μιμούνται αθέμιτα τις διαφημίσεις του στις υπόλοιπες χώρες, όπου ο
πρώτος εμπορεύεται, εμποδίζοντας τον έτσι να χρησιμοποιήσει τη διαφήμιση του
στις χώρες αυτές.
ΑΡΘΡΟ 11
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ
• Οι διαφημίσεις πρέπει να διακρίνονται ως διαφημίσεις, οποιαδήποτε μορφή κι αν
έχουν και οποιοδήποτε μέσο κι αν χρησιμοποιούν. Κάθε καταχώριση σε έντυπο
που περιέχει ειδήσεις ή άλλη αρθρογραφία,
• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να κάνουν κακή χρήση αποτελεσμάτων ερευνών ή
περικοπών από τεχνικά και επιστημονικά συγγράμματα. Δεν πρέπει να γίνεται
κακή χρήση επιστημονικών όρων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται επιστημονικοί
ιδιωματισμοί και στοιχεία άσχετα με το θέμα, με σκοπό να παρουσιάσουν τους
διαφημιστικούς ισχυρισμούς πάνω σε μια επιστημονική βάση, την οποία στην
πραγματικότητα στερούνται.
ΑΡΘΡΟ 12
ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι διαφημίσεις δεν πρέπει, χωρίς να συντρέχουν λόγοι εκπαιδευτικής ή κοινωνικής

ωφέλειας, να περιέχουν οπτικές παραστάσεις
ή περιγραφές επικίνδυνων δραστηριοτήτων ή
καταστάσεις που δείχνουν αδιαφορία για την
ασφάλεια. Ειδική προσοχή απαιτούν οι διαφημίσεις που απεικονίζουν ή απευθύνονται σε παιδιά
ή νέους.
ΑΡΘΡΟ 13 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ
• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να εκμεταλλεύονται
τη φυσική ευπιστία των παιδιών ή την έλλειψη
πείρας των νέων.
• Οι διαφημίσεις που απευθύνονται σε παιδιά ή
νέους ή που είναι πιθανό να επηρεάσουν παιδιά ή νέους, δεν πρέπει να περιέχουν στοιχεία
ή οπτικές παραστάσεις, που θα μπορούσαν να
τους βλάψουν πνευματικά, ηθικά ή σωματικά.
• Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να επωφελούνται
καταχρηστικά από την καλή φήμη του ονόματος και του συμβόλου μιας άλλης εταιρίας ή
άλλου προϊόντος, ή από τις ευνοϊκές εντυπώσεις που δημιούργησε μια άλλη διαφημιστική
εκστρατεία.

Slogan
“ÍÞïè ß ìÞïæêó âòéòúíÞîæó íæõâïþ õðöó íæ ôëðñý õè åêâ÷èíêôõêëß ñòðÿéèôè æîýó ñòðûýîõðó”.
SLOGAN
O ίδιος ορισμός ισχύει τόσο για το κείμενο όσο και για τον τίτλο μιας διαφήμισης. Τελικά λοιπόν, τι είναι σλόγκαν; Χωρίς καμία διάθεση για μια επιστημονική διατύπωση του όρου θα λέγαμε ότι σλόγκαν είναι το σημαντικότερο
μήνυμα που θέλει να περάσει μια διαφήμιση.
Η ΚΕΝΤΡΙΚΉ ΙΔΕΑ
Μια φράση που προσθέτει το κύριο επιχείρημα σε ολόκληρο το διαφημιστικό λόγο. Ένα σύνθημα. Μια προτροπή. Η προσπάθεια του δημιουργικού να
μεγιστοποιήσει τη νοηματική πυκνότητα με την ελαχιστοποίηση της έκτασης
του λόγου. Είναι αυτό που ίσως θυμούνται οι περισσότεροι. Θα το δείτε στην
τηλεόραση. Γραμμένο σε περιοδικά. Αν είναι επιτυχημένο μπορεί να το συναντήσετε σαν τίτλο θεατρικού έργου. Ή και σαν πρωτοσέλιδο τίτλο απογευματινής εφημερίδας. Μπορείτε να το απολαύσετε παντού. Όπου κι αν γυρίσετε το
βλέμμα σας.
ΠΩΣ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΕ;
Είναι πολύ εύκολο. Συνήθως “κρύβεται” κάτω από το λογότυπο της εταιρίας
ή του προϊόντος που διαφημίζεται. Αν μιλάμε για τηλεοπτική διαφήμιση, τότε
σίγουρα είναι η φράση που ακούγεται ή τραγουδιέται τελευταία με τη μεγαλύτερη δυνατή έμφαση. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και στο ραδιόφωνο.
Οι κανόνες λένε ότι αυτό γίνεται για να μένει το μήνυμα στον καταναλωτή.
Βέβαια τι θα καταλάβει ο μέσος καταναλωτής από μια φράση γραμμένη στα
γαλλικά ή τα αγγλικά, εκφωνημένη με άπταιστη αμερικάνικη προφορά, είναι
άλλη υπόθεση. Ή τι θα μείνει στο μυαλό κάποιου όταν καθημερινά δέχεται
χιλιάδες διαφημιστικά μηνύματα. Τέλος πάντων...
Το σλόγκαν μπορεί να είναι εμπνευσμένο από την “κεντρική ιδέα” του
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προϊόντος ή την κεντρική ιδέα της ίδιας της
διαφήμισης. Με άλλα λόγια δηλαδή, σε
πολλές διαφημίσεις το σλόγκαν έρχεται απλώς
σαν ένα έξυπνο “κλείσιμο” της ταινίας ή της
καταχώρισης. Άλλες φορές όμως, μπορεί να
προκύψει πρώτο, να είναι ειδικά γραμμένο για
τις συγκεκριμένες ιδιότητες του προϊόντος πριν
από οποιαδήποτε διαφημιστική προσπάθεια
και πάνω σε αυτό, να στηριχτεί η επικοινωνία.
Ιδανικά το σλόγκαν πρέπει να είναι τόσο
μοναδικό που να μην ταιριάζει σε κανένα άλλο
προϊόν και να το συνοδεύει για πάντα. Γι’ αυτό
ένα σλόγκαν είναι τόσο σημαντικό και τόσο
δύσκολο να είναι πραγματικά επιτυχημένο.

Õâ ëæàíæîâ õðö Ýòéòðö íâó
âñðõæìðþî âîâåèíðôàæöôè
âñý õð ãêãìàð ‘‘Slogans
¼òæöîâ ôæ ãÝéðó, 1.500
ôìýäëâî ëÝîðöî ñêð âñìß
õè çúß’’ õðö Êæðåýôè
ÒâñâîêëðìÝðö.
Õð ãêãìàð ëöëìð÷ýòèôæ
âñý õêó æëåýôæêó
Å. Ô. ÎÒÃÓÎÒÇÓÑÒÑÖÍÑÔ
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Òòýäòâííâ Digi Retail
¾ôúó ôâó æîåêâ÷Þòæê
Εντός του Νοεμβρίου αναμένεται η έναρξη του προγράμματος επιδότησης DigiRetail το οποίο επιδοτεί επιχειρήσεις Λιανεμπορίου από 40% έως 60%.
ÔÌÑÒÑÔ ÕÑÖ ÒÓÑÅÓÃÎÎÃÕÑÔ
Η δράση digi-retail εντάσσεται σε μία ευρύτερη κατηγορία πρωτοβουλιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου και αποσκοπεί στην υιοθέτηση
ψηφιακών εφαρμογών που αναβαθμίζουν τόσο τις εσωτερικές λειτουργίες όσο και τις
συνέργειες ενίσχυσης εξωστρέφειας των επιχειρήσεων αυτών.
Σκοπός της δράσης Digi-retail είναι να εξασφαλίσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στις
ενισχυόμενες επιχειρήσεις:
- Συνθήκες εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης, με
αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
- Δυνατότητα διαφοροποίησης του παρεχόμενου προϊόντος έναντι του ανταγωνισμού
ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες επέκτασης του κύκλου εργασιών τους, αξιοποιώντας
προηγμένες τεχνολογίες και σχετικές υπηρεσίες
- Ευκαιρίες βελτίωσης των πωλήσεων καθώς και προσωποποιημένης, σταθερής και
ολοκληρωμένης προσέγγισης των πελατών &
- Προϋποθέσεις μείωσης του κόστους λειτουργίας μέσω χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων,
αγορών και εφαρμογής προωθητικών ενεργειών.
ÒÓÑÜÒÑÍÑÅËÔÎÑÔ ÕÑÖ ÒÓÑÅÓÃÎÎÃÕÑÔ
Ο συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης που θα διατεθεί μέσω της παρούσας
δράσης για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων (digi-retail),
ανέρχεται στα 100.000.000€, ήτοι θα ενισχυθούν επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού περίπου 200.000.000€ (το επιπρόσθετο από τα 100.000.000 θα πρέπει να καλύπτεται από Ιδιωτική Συμμετοχή).
ÕÖÒËÌÇÔ ÒÓÑÜÒÑÊÇÔÇËÔ ÔÖÎÎÇÕÑØÉÔ – ÇÒËÍÇÐËÎÇÔ ÇÒËØÇËÓÉÔÇËÔ
Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις (όχι ενώσεις
επιχειρήσεων), ιδιωτικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δραστηριοποιούνται
νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια, ανεξαρτήτως μεγέθους και για τις οποίες
συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
- Έχουν κλείσει τουλάχιστον μια πλήρη δωδεκάμηνη διαχειριστική χρήση.
- Η Επιχείρηση απασχολεί κατ΄ ελάχιστο έναν (1) εργαζόμενο (1 Ετήσια Μονάδα Εργασίας) με σχέση εξηρτημένης εργασίας, ιδιωτικού δικαίου, επιπλέον του/ων επιχειρηματία/
ων – του/ων μετόχου/ων – του/ων εταίρου/ων.
- Ο κλάδος (κατά ΚΑΔ 2008) της κύριας δραστηριότητας και της δραστηριότητας με τα
μεγαλύτερα έσοδα της επιχείρησης ανήκει στον κλάδο του Λιανεμπορίου.
- H επιχείρηση κατά την τρέχουσα χρήση και κατά τις δύο προηγούμενες χρήσεις δεν
έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που
εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200.000€.
- Η Επιχείρηση δεν ήταν προβληματική την 1η Ιουλίου 2008.
ÇÒËÍÇÐËÎÑÕÉÕÃ ÆÃÒÃÏÚÏ
Κάθε δικαιούχος που θα συμμετάσχει στη δράση digi-retail μπορεί να υποβάλει
επενδυτική πρόταση στο πλαίσιο των ακόλουθων ενεργειών:
E (1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων, με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Ενδεικτικά Παραδείγματα:
- Πλήρης αυτοματοποίηση και ηλεκτρονική παρακολούθηση προϊόντων και αποθεμάτων, με ηλεκτρονική έκδοση παραστατικών μέσω χρήσης φορολογικών μηχανισμών
(ΕΑΦΔΣΣ) ή και φορολογικών εκτυπωτών (ΑΔΗΜΕ).
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ÑêëðîðíêëÝ éÞíâõâ
- Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) ή/και
έκδοση αποδείξεων λιανικής με ταυτόχρονη
ηλεκτρονική αρχειοθέτηση
- Υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών
(e-payments)
- Αυτοματοποιημένη ανταλλαγή πληροφοριών για τη διακίνηση και διαθεσιμότητα
προϊόντων μεταξύ υποκαταστημάτων, μέσω
online επικοινωνίας
- Ηλεκτρονικός καθορισμός τιμών και σήμανσης (e-pricing) και δυναμική τιμολόγηση
προϊόντων
- Ηλεκτρονική σήμανση ραφιού (electronic
shelf tags)
- Εφαρμογές RFID (π.χ. έξυπνο καλάθι προϊόντων κλπ)
- Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης
λιανικής (διαχείριση πελατολογίου, αυτοματοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας, διασύνδεση με ηλεκτρονικά πολυκαταστήματα)
- Εφαρμογές Business Intelligence για τη
βελτίωση της ανάλυσης της καταναλωτικής
συμπεριφοράς και την αποτελεσματικότερη
εσωτερική οργάνωση.
Ε(2): Εξωστρέφεια – προώθηση – διεύρυνση
κύκλου εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών
Ενδεικτικά Παραδείγματα:
- Έξυπνες κάρτες επιβράβευσης πελατών
(loyalty schemes και smart loyalty cards) για
προσωποποιημένο marketing
- Ψηφιακή Σήμανση για την προβολή προϊόντων (Digital signage)
- Αυτόματες/ Έξυπνες προϊοντικές ετικέτες
(smart tagging)
- Εφαρμογές και υπηρεσίες διαδραστικής
επικοινωνίας και προώθησης που αξιοποιούν
νέα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες
(διαδραστικές βιτρίνες, μέθοδοι marketing
που αξιοποιούν συσκευές κινητής επικοινωνίας, Διαδικτυακές καμπάνιες ενημέρωσης
και προβολής, Βελτιστοποίηση παρουσίας σε
μηχανές αναζήτησης κλπ.)
- Υπηρεσίες Προώθησης, Προβολής και
Διαφήμισης μέσω της αξιοποίησης μέσων
εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης για τη
διεύρυνση του πελατολογίου
- Δυναμική/ εξατομικευμένη προώθηση
προϊόντων με ηλεκτρονικά μέσα
- Υπηρεσίες κατάρτισης εξατομικευμένων προτάσεων προς τους καταναλωτές,
αξιοποιώντας παρελθούσες καταναλωτικές
προτιμήσεις
- Εφαρμογές προώθησης συνδυασμένες με
γεωγραφική πληροφόρηση (geo-location)
- Ηλεκτρονικά κουπόνια, ή κουπόνια μέσω
συσκευών κιν. επικοινωνίας (e & m-coupons).
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Îàâ æïßäèôè õèó ëòàôèó...

ÒâòâãðìÞó
του Γιάννη, που του είχαν προηγουμένως

Åêâ ýôðöó åæî æàîâê ðêëðîðíðìýäðê!
Ο Γιάννης είναι ιδιοκτήτης ενός μπαρ στο Σύνταγμα. Για να αυξήσει τις πωλήσεις του,
αποφάσισε να επιτρέψει στους πιστούς πελάτες του, οι περισσότεροι των οποίων είναι
άνεργοι, να πίνουν τώρα και να πληρώνουν αργότερα... Σημειώνει και καταγράφει σε ένα
τεφτέρι τα ποτά που καταναλώνονται από κάθε πελάτη και με τον τρόπο αυτό δανείζει
τους πελάτες του κάθε βράδυ σοβαρά ποσά. Τα νέα διαδίδονται γρήγορα.
Σαν αποτέλεσμα, ολοένα και περισσότεροι άνεργοι συρρέουν στο μπαρ του Γιάννη.
Ο Γιάννης βρίσκει ευκαιρία και με πλεονέκτημα την απελευθέρωση των πελατών από τη
δυσκολία της άμεσης πληρωμής, αυξάνει τις τιμές της μπύρας και του κρασιού, που είναι
τα πλέον δημοφιλή ποτά. Ο όγκος των πωλήσεων αυξάνεται εκθετικά.
Ένας νεαρός και δυναμικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος από μια γειτονική τράπεζα,
αναγνωρίζει ότι τα υπόλοιπα που χρωστάνε οι πελάτες, είναι αξιόλογα μελλοντικά
περιουσιακά στοιχεία. Έτσι αυξάνει το όριο πιστοδότησης του Γιάννη. Δεν βλέπει κανένα
λόγο να ανησυχεί η τράπεζα, καθόσον έχει τα χρωστούμενα από τους άνεργους, ως
εγγυήσεις εκ μέρους του Γιάννη προς την τράπεζα.
Στα κεντρικά της τράπεζας, εξειδικευμένοι υψηλόβαθμοι τραπεζικοί υπάλληλοι,
μετασχηματίζουν αυτά τα εισπρακτέα ποσά σε ομόλογα με τίτλο Drink-bonds και
Alcoolbonds. Αυτά τα ομόλογα, βγαίνουν στη διαπραγμάτευση στις παγκόσμιες αγορές.
Κανένας δεν καταλαβαίνει ακριβώς τα ακρωνύμια και με ποιον τρόπο τα ομόλογα είναι
(και πόσο) καλυμμένα με εγγυήσεις. Παρά ταύτα, οι τιμές τους αυξάνονται αλματωδώς και
συνεχώς. Τα ομόλογα γίνονται ανάρπαστα διότι ο / η (βάλτε εδώ το όνομα από
έναν οικονομικό σύμβουλο της αρεσκείας σας) τα συνιστούσε στο ευρύ κοινό ως μια
πολύ καλή επένδυση.
Μια μέρα, αν και οι τιμές των ομολόγων αυτών συνέχιζαν να αυξάνονται, ένας manager
της τράπεζας από το Τμήμα Διαχείρισης Κινδύνων (ο οποίος βέβαια στη συνέχεια
απολύθηκε επειδή ήταν αρνητικός στις προτάσεις του), αποφάσισε ότι ήλθε η ώρα
να ζητήσει την είσπραξη των χρωστούμενων από τους πελάτες του μπαρ του Γιάννη.
Ασφαλώς αυτοί δεν μπορούσαν να πληρώσουν δεκάρα από τα χρέη τους.
Ο Γιάννης δεν μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη του και καταλήγει σε χρεωκοπία. Τα
ομόλογα Drinkbonds και Alcool-bonds χάνουν την αξία τους κατά 95%. Οι προμηθευτές

...Úóćõý ĊčĈă÷ąðĊăĆ ÷ðĀăĉ;

Wedding

δώσει απλόχερα πίστωση και οι οποίοι
έχουν οι ίδιοι επενδύσει σε Drinkbonds
και Alcoolbonds, αντιμετωπίζουν πλέον
μια νέα κατάσταση. Ο προμηθευτής
κρασιού πτωχεύει. Ο προμηθευτής μπύρας
εξαγοράζεται από άλλον προμηθευτή.
Η τράπεζα σώζεται με παρέμβαση του
κράτους, μετά από ατέλειωτες πολιτικές
διαπραγματεύσεις.
Η κυβέρνηση ονόμασε τα Drinkbonds και
Alcoolbonds ως «τοξικά» προϊόντα και τα
αγόρασε, σε ονομαστικές τιμές και όχι τιμές
αγοράς (δηλαδή όσο γράφει το τεφτέρι
των χρεών του Γιάννη), για να εξυγιάνει
τον ισολογισμό της τράπεζας. Έτσι τώρα
τα χρέη των πελατών του Γιάννη, έχουν
περάσει στα περιουσιακά στοιχεία της
κυβέρνησης. Προφανώς αν δεν εισπράξει
τα χρέη αυτά από τους άνεργους πότες,
θα τα διαγράψει, οπότε όλοι εμείς οι
φορολογούμενοι θα τα πληρώσουμε. Έτσι
οι πελάτες του μπαρ του Γιάννη, οι άνεργοι
πότες, έχασαν την ευκαιρία να πίνουν και
να πληρώνουν αργότερα, δηλαδή ποτέ...

Ô.Ô.:Õð ñâòâñÝîú ëæàíæîð ñòðÞòøæõâê
âñý õð ñðìþ ëâìý ãêãìàð ‘‘ÌÃÕÃ
ÍÃËÔÕÓÖÅÑÏÚÏ/ Õð æñêøæêòèíâõêëý
íâîê÷Þôõð ëâõÝ õèó ðêëðîðíêëßó ëòàôèó’’
õðö Ì. Íðöòýñöìðö âñý õêó
æëåýôæêó GUTENBERG
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×úõðäòâ÷àâ äÝíðö

Åêÿòäðó ÌæîåòêôõÝëèó
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
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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
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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..............................
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Ñ ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó

Ìúîôõâîõàîðó ÅæòÝëèó
Ãïêðñðêÿîõâó õè îÞâ õæøîðìðäàâ
Ñê îÞðê æñâääæìíâõàæó ÷úõðäòÝ÷ðê
ôßíæòâ ëâìðþîõâê îâ Þøðöî õêó
ñþìæó õèó æîèíÞòúôèó âîðêøõÞó
ëâéÿó ôõêó íÞòæó íâó è õæøîðìðäàâ
õèó ÷úõðäòâ÷àâó æïæìàôôæõâê
òâäåâàâ. Ñ Ì. ÅæòÝëèó ôöí÷úîæà
ñúó è ÷âêîðíæîêëß (ëâê íýîð)
æöëðìàâ õèó ùè÷êâëßó æêëýîâó Þøæê
ñòðëâìÞôæê ñìßäíâ ôõð æñÝääæìíâ
âììÝ âöõß æàîâê è íêâ íýîð ñìæöòÝ
õèó ñòâäíâõêëýõèõâó. Ôßíæòâ ðê
îÞæó õæøîêëÞó Þøðöî ãðèéßôæê ýôð
ñðõÞ Ýììðõæ õðöó ÷úõðäòÝ÷ðöó îâ
âñðõöñÿîðöî õèî Þíñîæöôß õðöó
ôõð ÷úõðäòâ÷êëý øâòõà.

ÔÖÏÇÏÕÇÖÐÉ: Ì. ÅÌËÕÃÌÑÖ
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• Με ποιά είδη της φωτογραφίας έχετε ασχοληθεί;
Από το 1996 μέχρι το 2004 ασχολήθηκα με πάρα πολλά είδη μεταξύ των οποίων το
πορτραίτο και το φωτορεπορτάζ. Ωστόσο τα τελευταία 6 χρόνια έδωσα μεγαλύτερη
βαρύτητα στη διαφημιστική φωτογραφία και όλους τους τομείς σχεδόν που αυτή
περικλείει, φωτογραφήσεις για καταλόγους έντυπης ή ηλεκτρονικής μορφής, εταιρικές
παρουσιάσεις προϊόντων στο διαδίκτυο, e-shop κλπ.
• Ποιά είναι η κατάσταση στην διαφημιστική φωτογραφία στην Ελλάδα σήμερα;
Σίγουρα κερδισμένοι είναι οι φωτογράφοι που κατάφεραν να αποκομίσουν κάποιο
κέρδος στην καλή περίοδο της διαφημιστικής φωτογραφίας, δηλαδή τη δεκαετία του
1990 κυρίως. Πλέον οι φωτογραφίες γίνονται με άλλους ρυθμούς και δεδομένα, οι
αμοιβές αναπόφευκτα έχουν διαφοροποιηθεί. Είναι λογικό ο πελάτης που δεν γνωρίζει
να μην μπορεί εύκολα να καταλάβει τις αντικειμενικές δυσκολίες συντήρησης ενός
εξειδικευμένου φωτογραφικού στούντιο στην Ελλάδα σήμερα. Επιπλέον, τα pack shots
που κάποτε συντελούσαν στη συντήρηση των περισσότερων φωτογραφικών στούντιο
έχουν μειωθεί δραστικά. Άλλωστε είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια, πέρα ίσως από
την μεταποίηση και επεξεργασία τροφίμων, η δευτερογενής παραγωγή στην Ελλάδα έχει
σημειώσει κατακόρυφη πτώση. Ένα ακόμη αρνητικό είναι και η πτώση των περιοδικών.
• Η εφαρμογή της ψηφιακής εικόνας τι επίπτωση είχε στην διαφημιστική
φωτογραφία την τελευταία δεκαετία;
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Ñ ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó
Ως προς το θέμα των τιμών έφερε τεράστια αλλαγή σε
ορισμένα είδη, κυρίως σε απλούστερα θέματα λιγότερο
conceptual. Όμως το πραγματικά δυσάρεστο ήταν ότι
κάποιες ειδικότητες γραφικών τεχνών σήμερα αποτελούν
παρελθόν. Αυτή όμως είναι η εξέλιξη της ιστορίας, παλιά
επαγγέλματα δίνουν την θέση τους σε νεότερα. Από
την άλλη πλευρά, το θετικό είναι ότι άλλαξε τη δουλειά
του φωτογράφου προς το καλύτερο, βοηθώντας τον να
αποκτήσει ακόμη περισσότερο έλεγχο στη δουλειά του.
• Ποιό είδος της φωτογραφίας σας αρέσει περισσότερο;
Μου άρεσαν όλα τα είδη που ασχολήθηκα ως τώρα, αρκεί
να με ευχαριστεί το αποτέλεσμα βλέποντας τις φωτογραφίες
μου μετά από καιρό. Σίγουρα προτιμώ τα είδη που μου
δίνουν την ευκαιρία να παρουσιάσω υψηλή αισθητική
και κάποια ιδέα ή ενδιαφέρουσα τεχνική. Αν θέλετε να
μιλήσουμε γενικότερα μπορώ να σας πω. Κατά τη γνώμη
μου το έργο των φωτογράφων που ασχολήθηκαν με
φυσικό και αστικό τοπίο, ιδιαίτερα όσων επικεντρώθηκαν
στην αποτύπωση της κουλτούρας της εποχής τους, αποτελεί
ίσως το σημαντικότερο φωτογραφικό έργο και αναμφίβολα
τεράστια πολιτιστική κληρονομιά για κάθε λαό.
• Πως κρίνετε το επίπεδο της φωτογραφίας στην Ελλάδα,
καθώς και την αγορά φωτογραφίας στην Ελλάδα;
Γενικά το επίπεδο των επαγγελματιών φωτογράφων στην
Ελλάδα είναι καλό και μάλιστα σήμερα επιτέλους σε
όλα είδη της φωτογραφίας. Στον τομέα της εκπαίδευσης
τα πράγματα εξελίσσονται προς το καλύτερο απ’ όσο
μπορώ να γνωρίζω. Υπάρχουν όμως καθυστερήσεις που
μπορούν να κοστίσουν επαγγελματικά σε κάποιους νέους.
Πρέπει να δοθεί βαρύτητα στις νέες τεχνολογίες και όχι σε
απολιθωμένες τεχνικές του παρελθόντος. Από συζητήσεις
μου πάντως διαπιστώνω ότι ανάλογες καθυστερήσεις
υπάρχουν και στο εξωτερικό. Μια άλλη διαπίστωση που
έχω κάνει είναι ότι πέρα ίσως των φωτορεπόρτερ, η φωνή
των υπόλοιπων επαγγελματιών είναι πολύ αδύναμη για να
ακουστεί από τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας. Ίσως
είναι καιρός να γίνει μια πιο καλά οργανωμένη προσπάθεια
να ενώσουμε τις φωνές μας κάτω από ένα ισχυρό όργανο,
έτσι ώστε να λυθούν τα όποια προβλήματα ταλαιπωρούν
τους επαγγελματίες τα τελευταία χρόνια.

ÄËÑÅÓÃ×ËÌÑ ÔÉÎÇËÚÎÃ:
Ñ Ì.Å. äæîîßéèëæ õð 1975 ôõðî ÒæêòâêÝ,
Þøæê ôñðöåÝôæê ÷úõðäòâ÷àâ ôõèî
ÇììÝåâ æîÿ Þøæê ñâòâëðìðöéßôæê
âòëæõÝ ôæíêîÝòêâ ãàîõæð ëâê ùè÷êâëßó
æêëýîâó ôæ ÇììÝåâ ëâê Åæòíâîàâ.
¼øæê æòäâôõæà ôæ íæäÝìâ ôõðþîõêð
åêâ÷èíêôõêëßó ÷úõðäòâ÷àâó ëâê íýåâó
ëðîõÝ ôæ ôèíâîõêëðþó ÷úõðäòÝ÷ðöó,
æîÿ ôõð ñòýô÷âõð ñâòæìéýî
ôöîæòäÝôõèëæ íæ âòëæõÝ ñæòêðåêëÝ
æîèíÞòúôèó, lifestyle, ëâéÿó ëâê
õâïêåêúõêëÝ. www.images.gr
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Òòêî 55 øòýîêâ...
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