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Êâ âòäßôæê è KÝòõâ Òðìàõè
Διάβασα προσεκτικά τις τελευταίες μέρες όσα κείμενα
κατάφερα να εντοπίσω στο διαδίκτυο αλλά και
στις εφημερίδες, σχετικά με την “Κάρτα Πολίτη”
που προορίζεται ν’ αντικαταστήσει τη γνωστή μας
αστυνομική ταυτότητα, για να μάθω πότε τέλος
πάντων θα ξεκινήσει η έκδοση των νέων ταυτοτήτων.
Όπως αντιλαμβάνεσθε από τις φωτογραφίες
που θα βγάλουν εκατομμύρια συμπολίτες μας,
θα εισρεύσουν αρκετά χρήματα στα ταμεία των
φωτογραφείων σ’ όλη την ελληνική επικράτεια
σε μία πολύ δύσκολη οικονομικά περίοδο. Κατά
συνέπεια, όσο πιο γρήγορα ξεκινήσει η έκδοση των
νέων ταυτοτήτων τόσο το καλύτερο.
Δυστυχώς δεν βλέπω να προχωράει το θέμα γιατί
οι ιθύνοντες δεν θέλουν απλά να αντικαταστήσουν
τις παλιές ταυτότητες με νέες αλλά συνάμα να
‘‘χώσουν’’ σ’ αυτές πολλές άλλες λειτουργίες με
πρώτη και καλύτερη τον έλεγχο των συναλλαγών.
Θέλουν δηλ. όποιος αγοράζει κάτι αντί να μαζεύει
αποδείξεις να χτυπάει στο ειδικό μηχάνημα την
ταυτότητά του (όπως γίνεται με τις πιστωτικές κάρτες)
και αυτόματα η δαπάνη να περνάει στα έξοδά του και
αντίστοιχα στα έσοδα του καταστήματος για να μπει
τέλος στη χαρτούρα των αποδείξεων κλπ.
Σε αυτό το σημείο αρχίζουν οι έντονες διαφωνίες
που έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα
και τις ελευθερίες του πολίτη. Διατυπώνεται λοιπόν
η άποψη ότι εάν συμβεί κάτι τέτοιο, οι υπηρεσίες του
κράτους με μία απλή κίνηση θα μπορούν - αλλά και
από διαρροές πολλοί άλλοι - να μάθουν με ακρίβεια
τις καταναλωτικές μας συνήθειες (...δηλ. τώρα δεν τις
ξέρουν; ). Οι σύζυγοι π.χ. θα μπορούν να ελέγχουν
ασφυκτικά ο ένας την ζωή του άλλου τσεκάροντας
την κίνηση της ταυτότητας. (...Δηλαδή αν ο γάμος
επιβιώνει χάρη στο ψέμα και την υποκρισία,
η νέα ταυτότητα θα τον καταστρέψει; ).
Προσωπικά θεωρώ ότι μετά από χάσιμο πολύτιμου
χρόνου, τελικά η νέα ταυτότητα θα έχει τα ίδια
στοιχεία με την παλιά και όλοι μας, κράτος και
πολίτες, θα συνεχίζουμε να ζούμε μέσα στις
ψευδαισθήσεις μας και το λογαριασμό φυσικά στο
τέλος θα τον πληρώσουν όπως πάντα οι μισθωτοί
και οι συνταξιούχοι...
Τ. ΤΖΙΜΑΣ

Éíæòàåâ ÔÇÌÃ× & ÒÑ× ôõêó 12 Ææëæíãòàðö
Îæ éÞíâ õèî ñðòæàâ õðö ÷úõðäòâ÷êëðþ ëìÝåðö æî íÞôú ëòàôèó
Ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Κατασκευαστών Φωτογραφικών Ειδών και
Συστημάτων Εικόνας (ΣΕΚΑΦ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φωτογράφων
(ΠΟΦ) διοργανώνουν από κοινού ημερίδα σκέψης και προβληματισμού για την
πορεία του κλάδου, την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου
(ώρα έναρξης 10π.μ.) με προσκεκλημένους τους συνέδρους της ΠΟΦ και στελέχη των εταιριών-μελών του
ΣΕΚΑΦ. Κατά την διάρκεια της ημερίδας θα υπάρξει
εισήγηση με ανάλυση των μεγεθών και τάσεων στην ευρωπαϊκή αγορά του Ιmaging σύμφωνα με τα πορίσματα
εξειδικευμένης έρευνας Market Research, θα κατατεθούν
προτάσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων, θα επακολουθήσει συζήτηση και στο τέλος των εργασιών οι διοργανωτές ευελπιστούν να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα
O πρόεδρος του
για την μελλοντική πορεία του κλάδου. Όπως είπε
ΣΕΚΑΦ κ. Β. Ζήβας
ο πρόεδρος του ΣΕΚΑΦ και αντιπρόεδρος Intersys S.A.
κ. Βασίλης Ζήβας “…Παρόμοιες πρωτοβουλίες πιστεύω ότι είναι πολύτιμες για

την ενημέρωση, τον προβληματισμό και την διατύπωση βιώσιμων προτάσεων
που αφορούν και αγγίζουν όλους εμάς που συνεργαζόμαστε στον κλάδο, ειδικά
στις κρίσιμες οικονομικές συνθήκες που διανύουμε…”
Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στο Crown Plaza Hotel (πρώην Holiday Inn), που
βρίσκεται στην οδό Μιχαλακοπούλου 50, στην Αθήνα.

êòçøì îôöéçò÷ì

11-14 æßîïäíð 2011
Yõô øìò çîéîç øôù ÷.ê.ï.ç.ú.
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Òòðôðøß!
Ñê ôæìàåæó õðö ðåèäðþ ëìæàîðöî
15 Ææëæíãòàðö!
Æèìÿôõæ õÿòâ ôöííæõðøß ôõè íæäâìþõæòè Þëåðôè & site - æöòæõßòêð ÷úõðäòÝ÷úî äÝíðö!
ÕèìÞ÷úîð æñêëðêîúîàâó: 210 8541400.
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ØâìâòÝ!

Åöîâàëæó ôõð õêíýîê

Ãìßéæêâ ñýôð âñìý æàîâê õð ñâòëÝòêôíâ, è ñìèòúíß õðö parking ëâê è æàôðåðó ôæ äëâòÝç äêâ íêâ... äöîâàëâ;

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 Μ.Κ. 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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×úõðòæñðòõâç

É ë. Îâòàâ ÎÝôôêðö, Äranch Ñffice manager

Epson

õèó Çpson ñòðô÷úîæà õðöó ëâìæôíÞîðöó

H âñðîðíß õúî ãòâãæàúî õðö ÷úõðäòâ÷êëðþ åêâäúîêôíðþ
Συνεχίζοντας τον θεσμό των ευρηματικών και πρωτότυπων φωτογραφικών
διαγωνισμών που προκηρύσσει κάθε χρόνο η Epson, φέτος προσέλκυσε
την προσοχή των φίλων της καλής φωτογραφίας με το θεματικό αντικείμενο
“Authenti-city”. Mε τον καινοφανή τίτλο, που ιντριγκάρει και κεντρίζει το
ενδιαφέρον, οι εμπνευστές του διαγωνισμού επεζήτησαν την αυθεντικότητα, την
αληθινή έκφραση του αστικού τοπίου, τη ζωτικότητα και τον παλμό της αστικής
ζωής. Οι 150 φωτογράφοι που συμμετείχαν έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους,
γύρισαν τους δρόμους, κατέγραψαν σκηνές και με το φακό σε ρόλο παρατηρητή/
σχολιαστή, έδωσαν πετυχημένα τη μάχη της άμιλλας για τις δώδεκα διακρίσεις
που εικονογραφούν το Ημερολόγιο 2011 της Epson. τελετή απονομής των
βραβείων πραγματοποιήθηκε στο κατάμεστο Μουσείο Ηρακλειδών, στο Θησείο,
στις 30 Νοεμβρίου. Οι δώδεκα νικητές (όσοι και οι μήνες του έτους) έλαβαν
ως δώρο από έναν εκτυπωτή Α3+ Εpson Stylus Photo R2880. Θυμίζουμε
τέλος ότι ο διαγωνισμός διοργανώθηκε σε συνεργασία με το περιοδικό ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
στο οποίο και θα δημοσιευθούν (18/12) οι βραβευμένες φωτογραφίες.

Îæòêëß Ýñðùè õèó Þëéæôèó ëâê õâ æåÞôíâõâ
äêâ õðöó ëâìæôíÞîðöó

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ãñý âòêôõæòÝ: »îîâ ÈèìÝëðö /Ãccount
Îanager Re Public AE, ÕÝëèó Õçàíâó/ ñæò.×ÚÕÑÅÓÃ×ÑÔ, Îâòàâ ÎÝôôêðö/ Ärand Manager
Epson Hellas/ ëâê Æèíßõòèó Îñýõôêðó/ Çpson
Service Manager

ÑË ÆÚÆÇÌÃ ÏËÌÉÕÇÔ ÎÇ Ã/Ä ÔÇËÓÃ:

Aîâíîèôõêëß ÷úõðäòâ÷àâ íæ õðöó ãòâãæöíÞîðöó ÷úõðäòÝ÷ðöó, õâ íÞìè õèó ëòêõêëßó æñêõòðñßó
ëâê ÷öôêëÝ õâ ôõæìÞøè âñý õð team õèó EPSON.
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Αζαδέλης Κυριάκος, Δογάνης Γεώργιος
Κρητικός Μανώλης, Μιχαλάκης Δημήτρης
Μπαλαδάκης Γιώργος, Παναγόπουλος
Αντώνης, Πολυδωρόπουλος Δημήτρης,
Πυλαρινός Δημήτρης, Σπίνος
Ανδρέας, Σταματίου Σταύρος,
Στυλιανίδης Μπάμπης, Χίος Τάσος.
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ǽȄȆȀȁȀǺȉǿ ǽȇǺĬĬǽȂȃǺȊȀȁȆȋ ĮȎȊȆĬȈǺĮȀȁȆȋ ǽȅȆȇȂȀȉȃȆȋ

ıĮȢ įȓȞİȚ ĲȘ įȣȞĮĲȩĲȘĲĮ ȞĮ
ĮȞĲĮʌȠțȡȚșİȓĲİ ȐȝİıĮ ıİ ĮʌȡȩȕȜİʌĲİȢ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȑȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ.
ĮʌİȜİȣșİȡȫȞİȚ ĲȚȢ įȣȞĮĲȩĲȘĲİȢ ĲȘȢ
ȥȘĳȚĮțȒȢ ıĮȢ ȝȘȤĮȞȒȢ.
ȕİȜĲȚȫȞİȚ įȡĮȝĮĲȚțȐ ĲȘȞ
ʌȠȚȩĲȘĲĮ ȜȒȥȘȢ ĳȦĲȠȖȡĮĳȚȫȞ
țĮȚ HD Video.

ȂȪȗȡț ȗțį ȟį ȡʍȡȔȡȤȣ įȠȔȘıț
ȟį ıȟȡțȜțȑĲıĳı ıʍįȗȗıȝȞįĳțȜȪ
ĴȧĳȡȗȢįĴțȜȪ ıȠȡʍȝțĲȞȪ ȤȦșȝȬȟ
ʍȢȡİțįȗȢįĴȬȟ įʍȪ ıȞȑȣ.

ĮȣȟȐȞİȚ ĲȘȞ
ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȩĲȘĲĮ
ĲȘȢ İʌȚȤİȓȡȘıȒȢ ıĮȢ,
ȝİȚȫȞȠȞĲĮȢ ĲȠ
ȜİȚĲȠȣȡȖȚțȩ țȩıĲȠȢ.

WWW.PHOTO-PRO.GR

ıĮȢ ʌȡȠıĳȑȡİȚ ĲȘȞ İȣțĮȚȡȓĮ ȞĮ įȠțȚȝȐıİĲİ ȝȘȤĮȞȑȢ,
ĳĮțȠȪȢ, ĳȜĮȢ țȜʌ. ʌȡȚȞ ĲȘȞ ĮȖȠȡȐ ĲȠȣȢ.
İȞȠȚțȚȐȗİĲİ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ İȟȠʌȜȚıȝȩ ȝȑıȦ ĲȠȣ
ǻȚĮįȚțĲȪȠȣ Įʌȩ ĲȘȞ ȐȞİıȘ ĲȠȣ ıʌȚĲȚȠȪ ıĮȢ.

âčċćĀĉúÿĂĄôĎ áāďúĆôĎ DSLR
• Canon EOS 5D Mark II (ØĈvú)
• Nikon D700 (ØĈvú)

âúĄćö
• Canon EF 14mm f/2.8L II USM
• Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM
• Canon EF 24-70mm f/2.8L USM
• Canon EF 24-105mm f/4L USM IS
• Canon EF 50mm f/1.2L USM
• Canon EF 70-200mm f/2.8L USM IS
• Canon EF 300mm f/2.8L USM IS
• Canon EF 600mm f/4L USM IS

• Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro Photo
• Canon TS-E L 17mm f/4L
• Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED NIKKOR
• Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED AF-S NIKKOR
• Nikon AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II NIKKOR
• Nikon AF-S 600mm f/4D ED-IF AF-S II NIKKOR
• Nikon AF-S 60mm f/2.8G ED Micro NIKKOR

ÖćąąúwąúĊĂúĊċôĎ
• Canon EF 1.4x II Extender
• Canon EF 2.0x II Extender
• Nikon AF-S TC-20E II
Teleconverter

âąúĎ
• Canon Speedlite 580EX II
• Canon Macro Twin Lite MT-24EX
• Nikon Speedlight SB-900
• Nikon Commander Kit R1C1

ØċõĉĂăā
• Manfrotto ċĉöwćýć 055XPROB
• Manfrotto vćĆ÷wćýć 694 CX
• Manfrotto Ąþÿúąõ 808RC4
• Manfrotto Ąþÿúąõ 410

ǼʌĮȞȦȝȒȢ 40, ȀĮȜĮȝĮȡȚȐ, 55133 ĬİııĮȜȠȞȓțȘ, ȉȘȜȑĳȦȞȠ / Fax: 2310 413096 email: info@photo-pro.gr
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×úõðòæñðòõÝç

Samsung
ÄòâåêÝ íæ õð Êòþìð ôõð Hilton
Εκδήλωση στο Galaxy Bar του ξενοδοχείου Hliton Αθηνών, αφιερωμένη στην
ομάδα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού της οποίας αποτελεί χορηγό, διοργάνωσε
η Samsung, τιμώντας του παίκτες της ερυθρόλευκης ΠΑΕ. Διακρίναμε μεταξύ
άλλων τους παίκτες Μάρκο Πάντελιτς, Βασίλη Τοροσίδη, Όλαφ Μέλμπεργκ,
Α. Παπαδόπουλο, Κέβιν Μιραλά, Ντουντού, Αριέλ Ιμπαγάσα, Γιώργο Γκαλίτσιο,
Ρ. Μπράβο, τον προπονητή Ernesto Valverde και τον Γιάννη Βρέντζο, Γενικό
Διευθυντή του Ολυμπιακού κ.ά. Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος
της Samsung Hellas, κύριος Dai Yung Kim και αφού έπλεξε το εγκώμιο της
συνεργασίας, προσέφερε στους παίκτες τί άλλο, Samsung Galaxy κινητά.
Mεταξύ άλλων ο κος Kim δήλωσε σχετικά: «Νιώθουμε ιδιαίτερα υπερήφανοι
που συνεργαζόμαστε για δεύτερη συνεχή χρονιά με την ιστορική ομάδα του
Ολυμπιακού και συμμετέχουμε ενεργά στη διάδοση της ευγενούς άμιλλας και του
αθλητικού ιδεώδους. Με τον Ολυμπιακό μοιραζόμαστε κοινές αξίες και ιδανικά
και εργαζόμαστε με παρόμοιο επαγγελματισμό, αφοσίωση και σύνεση για την
κατάκτηση των στόχων μας, πάντα με πάθος για υπεροχή...».
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Η αποκορύφωση της εκδήλωσης: ο Πρόεδρος της
Samsung Electronics Ελλάς Α.Ε. κ. Ντε Γιονγκ Κιμ (Dai
Yung Kim) φοράει την φανέλα του Ολυμπιακού και
ποζάρει πανευτυχής ανάμεσα σε παίκτες της ομάδας

Όμορφα μοντέλα επεδείκνυαν στους εκπροσώπους
του τύπου τα προϊόντα Samsung σειράς Galaxy και
βεβαίως το θρυλικό Tab αντίζηλο του iPad!
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×úõðòæñðòõÝç

Άποψη του ακροατηρίου με τα πολλά τηλεοπτικά συνεργεία που κάλυπταν την εκδήλωση

o κ. Πέτρος Δρακόπουλος, Senior Marketing Manager

Από αριστερά: O κ. Ιούλιος Μόκος, Director of Mobile Department, o κ. Πέτρος
Δρακόπουλος, Senior Marketing Manager, η κ. Ειρήνη Βασιλείου, Brand Manager και
ο πρόεδρος της Samsung Electronics Ελλάς Α.Ε. κ. Ντε Γιονγκ Κιμ

Αριστερά η καταπληκτική θέα από
το GalaxyBar Restaurant του Ηilton όπου
πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση.
Πάνω: αναμνηστικές πόζες με τον πρόεδρο
κ. Κim και τον διεθνή άσσο του
Ολυμπιακού, Αντώνη Νικοπολίδη
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Çñàëâêòâ éÞíâõâ

Tâ âôñòýíâöòâ øðòæþðöî âëýíè…
Çñêçðþî ôõèî âäðòÝ 28 âôñòýíâöòâ ÷êìí!
Εκεί που οι περισσότεροι νομίζαμε ότι το συμβατικό φιλμ έχει μπει οριστικά στο περιθώριο, μια έρευνα του γαλλικού περιοδικού Reponses Photo, ανέτρεψε την (εσφαλμένη)
άποψή μας. Ούτε λίγο ούτε πολύ κυκλοφορούν ακόμη 28 ασπρόμαυρες εμουλσιόν,
που σημαίνει ότι παρατηρείται -υπαρκτή- ζήτηση, αλλιώς καμία εταιρία δεν θα έμπαινε
στον κόπο. Η αναδρομή στην αναλογική ασπρόμαυρη ιστορία δείχνει ότι οι παλιότεροι
φωτογράφοι ήταν σε μεγάλο βαθμό και …χημικοί. Στα μέσα του 19ου αιώνα έπρεπε να
κουβαλούν μαζί τους το δικό τους σκοτεινό θάλαμο κάνοντας αργυρούχα φωτοευαίσθητα
επιχρίσματα σε γυάλινες επιφάνειες πριν εκθέσουν και εμφανίσουν. Την πρακτική αυτή
ακολούθησαν οι -πάντα ασπρόμαυρες- εμουλσιόν ζελατίνας που έπρεπε να ετοιμάζονται
εκ των προτέρων, ανοίγοντας το δρόμο για την βιομηχανική κατασκευή των προγόνων
του φιλμ (1875), ενώ η πραγματική επανάσταση ήλθε με το φιλμ ρολό (1881) που μαζικοποίησε την παραγωγή και εκτόξευσε τη ζήτηση από τους ερασιτέχνες. Το έγχρωμο φιλμ
ήλθε αρκετά αργότερα (1935 το πρώτο slide film). Όμως, ειρωνεία της ιστορίας αποτελεί
το γεγονός ότι το έγχρωμο φιλμ υποχώρησε ταχύτερα μπροστά στην ψηφιακή λαίλαπα,
ενώ το ασπρόμαυρο επιμένει. Για δύο λόγους: α. χάρη στο do it yourself χαρακτήρα της
α/μ επεξεργασίας και β. στον σκληρό πυρήνα των οπαδών.
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Õð æïÿ÷öììð õðö ñðìþ ëâìðþ Åâììêëðþ
ñæòêðåêëðþ ñðö ñòýô÷âõâ åèíðôàæöôæ
æëõæîÞó â÷êÞòúíâ ôõâ â/í ÷êìí
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Fuji Neopan Acros 100

Ilford Delta 400

Ευαισθησία

100

Ευαισθησία

400

Φορμά

135 & 120

Φορμά

135 & 120

Εμφανιστής

D-76, 10’30”
στους 20 °C

Εμφανιστής

ID-11 (1+1) 10’ 30”
στους 20 °C

Fuji Neopan 400
Ευαισθησία

Ilford HP5 Plus

400

Ευαισθησία

400

Φορμά

135

Φορμά

135, 120, 4x5, 20x25

Εμφανιστής

D-76 (1+1) 9’
στους 20 °C

Εμφανιστής

ID-11 (1+1) 13’ στους
20 °C

Fuji Neopan 1600

Ilford Delta 3200 Pro

Ευαισθησία

1600

Ευαισθησία

3200

Φορμά

135

Φορμά

135, 120

Εμφανιστής

Xtol (1+2), 10’
στους 20 °C

Εμφανιστής

DD-X (1+4) 9’ 30”
στους 20 °C

Fuji Neopan SS 100

Ilford SFX 200

Ευαισθησία

100

Ευαισθησία

200

Φορμά

135 & 120

Φορμά

135, 120

Εμφανιστής

D-76 (1+1) 8’ 15”
στους 20 °C

Εμφανιστής

ID-11 (1+1) 10’
στους 20 °C

Ilford Pan F
Ευαισθησία

50

Φορμά

135 & 120

Εμφανιστής

ID-11 (1+1) 8’ 30”
στους 20 °C

Ilford XP2

Ilford FP4 Plus

Ευαισθησία

400

Φορμά

135,120

Εμφανιστής

C-41

Kodak TMax 100

Ευαισθησία

125

Ευαισθησία

100

Φορμά

135, 120, 4x5,
20x25

Φορμά

135, 120, 4x5

Εμφανιστής

Εμφανιστής

ID-11 (1+1) 11’
στους 20 °C

TMax (1+4) 6’ 15”
στους 24 °C

Ilford Delta 100
Ευαισθησία

100

Φορμά

135, 120, 4x5,
20x25

Εμφανιστής

ID-11 (1+1) 11’
στους 20 °C
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Kodak Plus-X Pan
Ευαισθησία

125

Φορμά

135, 120

Εμφανιστής

D-76 (1+1) 8’ 30”
στους 20 °C
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Kodak Tri-X Pan
Ευαισθησία

400

Φορμά

135, 120, 220, 4x5,
13x18, 20x25

Εμφανιστής

Rollei Ortho 25

D-76 (1+1) 10’
στους 20 °C

Kodak TMax 400

135, 120, Plan-films

Φορμά

135 & 120

Εμφανιστής

Rollei Low Contrast
(1+4) 8’ στους 20 °C

Rollei Superpan 200

Ευαισθησία

400

Φορμά

135, 120, 220, 4x5,
13x18, 20x25

Εμφανιστής

Ευαισθησία

TMax (1+4) 6’
στους 24 °C

Ευαισθησία

200

Φορμά

135, 120, 127

Εμφανιστής

D-76 (1+1) 11’
στους 20 °C

Kodak TMax 3200

Rollei IR400

Ευαισθησία

3200

Ευαισθησία

400

Φορμά

135

Φορμά

135, 120, Plan-films

Εμφανιστής

TMax (1+4) 9’ 30”
στους 24 °C

Εμφανιστής

Rollei High Dpeed
(1+7) 6’ στους 20 °C

Rollei ATP

Kodak BW 400 CN
Ευαισθησία

400

Φορμά

135, 120

Εμφανιστής

C-41

Ευαισθησία

32

Φορμά

135, 120, Plan Films

Εμφανιστής

Rollei ATP DC 6’
στους 20 °C

Rollei Retro 400S

Rollei Retro 100
Ευαισθησία

25

Ευαισθησία

Φορμά

135

Φορμά

135, 120

Εμφανιστής

D-76 (1+1) 11’
στους 20 °C

Εμφανιστής

D-76 (1+1) 11’ στους
20 °C

Rollei Pan 25

400

Foma Fomapan 100 Classic

Ευαισθησία

125

Ευαισθησία

100

Φορμά

135, 120

Φορμά

Εμφανιστής

D-76 (1+1) 8’
στους 20 °C

135, 120, 4x5,
20x25

Εμφανιστής

D-76 (1+1) 8’
στους 20 °C

Rollei Retro 80 s

Foma Fomapan 400

Ευαισθησία

25

Ευαισθησία

400

Φορμά

135, 120, 127

Φορμά

135, 120

Εμφανιστής

D-76 (1+1) 8’
στους 20 °C

Εμφανιστής

D-76 (1+1) 11’
στους 20 °C

ÕÇÖØÑÔ 90 • ÆÇÖÕÇÓÃ 6 ÆÇÌÇÎÄÓËÑÖ 2010

ÔÇÍËÆÃ 12

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

EîèíÞòúôè õæøîêëßó öñðôõßòêïèó
Ôõðöó ëâõýøðöó ôöíãðìâàðö õæøîêëßó öñðôõßòêïèó Veritek ñâòÞøðîõâê:

• ÕÞôôæòêó (4) æñêôëÞùæêó õæøîêëßó ëÝìöùèó
• ¼ëñõúôè 5% ôõâ âîõâììâëõêëÝ
(æïâêòðþîõâê âîâìÿôêíâ/âîõâììâëõêëÝ íæ õêíÞó âîõêëâõÝôõâôèó)

• »íæôè õèìæ÷úîêëß æïöñèòÞõèôè
• Òâòðøß ãðßéæêâó ëâê æìÞäøðö íÞôú Internet
• ÃîâãÝéíêôè íèøâîßíâõðó âî ëòêéæà âîâäëâàâ

bs
• Ñê æêåêëðà ôõâ Noritsu Minila
u
• AöéæîõêëÝ âîõâììâëõêëÝ Norits

É Veritek ëâõâîðÿîõâ

ó õè åþôëðìè ðêëðîðí
êëß ôöäëöòàâ õèó øÿ
òâó, åêâõèòæà
ôõâéæòß õèî õêíß õðö
ôöíãðìâàðö õæøîêëßó
öñðôõßòêïèó.
Åêâ õðöó ëâõýøðöó ôö
íãðìâàðö ñðö æïâîõì
ðþî îúòàõæòâ õêó æñêôë
Þùæêó õðöó
éâ öñÝòøðöî æêåêëÞó
- øâíèìýõæòæó - õêíÞó.
Õâ ñòðîýíêâ õðö ôöíã
ðìâàðö æïâëðìðöéðþ
î îâ êôøþðöî Þúó õè
ìßïè õðö.

ôè
Veritek Hellas ÕæøîêëÞó Öñèòæôàæó
þéöî
æ
ê
å
ÏÞâ
Òìâñðþõâ 66, 14122 Ï. ÉòÝëìæêð Õèì. : 2106086282 - 3
www.veritekglobal.com, margarita.lambrinopoulou@veritekglobal.eu
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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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Panasonic 8 ôæ 1
É âñðéÞúôè õðö multifunction
Ξεχάστε τα πολυμηχανήματα 3 σε 1
και 4 σε 1. Η Panasonic υπόσχεται
ακόμη καλύτερη λειτουργικότητα με το
εντυπωσιακό πολυδύναμο μηχάνημα
KX-MB2061 8 σε 1! Eκτός λοιπό από τα
γνωστά δηλ. laser εκτύπωση, scan, copy
και fax Super G3, περιλμαβάνει ασύρματο τηλέφωνο Dect με δυνατότητα ως
έξι σταθμών και αυτόματο τηλεφωνητή
καθώς και αυτόματη αναγνώριση και
μετατροπή σε ψηφιακό αρχείο pdf των
εισερχόμενων fax. Eπίσης μπορούν να
ψηφιοποιούνται και να αρχειοθετούνται
ως αρχεία *.wav τα εισερχόμενα φωνητικά μηνύματα του τηλεφωνητή.
ËÏÕÇRTEC 210 9692300

Nikon åêâäúîêôíýó NPCI
ÒâòÝõâôè öñðãðìßó ôöííæõðøÿî úó 9 Ææëæíãòàðö
…θύμα υπερβάλλουσας ανταπόκρισης έπεσε το server του διαγωνισμού Νikon Photo
Contest International 2010-11. Kαθώς έληγαν οι προθεσμίες συμμετοχής στις 30 Νοεμβρίου, πάρα πολλοί φωτογράφοι απ’ όλο τον κόσμο αποφάσισαν να υποβάλουν υλικό
στο …παραένα (δεν συμβαίνει μόνον στην Ελλάδα!) οπότε ο server υπερφορτώθηκε
και σημειώθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις. Οι υπεύθυνοι της Nikon αντέδρασαν άμεσα
και έδωσαν παράταση ως 13.00 GMT ώρα της ερχόμενης Πέμπτης 9 Δεκεμβρίου. Οπότε
όσοι πιστοί προσέλθετε έστω και ανταποκρινόμενοι στη γοητεία της τελευταίας στιγμής.
Πληροφορίες
http://imaging.nikon.com/products/imaging/activity/npci/npci2010-2011/index.htm

ÅêâîîÝõðó
ëâê ôõèî Ìè÷êôêÝ
ÏÞð ëâõÝôõèíâ
ôõâ Äýòæêâ ÒòðÝôõêâ
Επεκτείνει δυναμικά τις δραστηριότητές
του προς Βορρά ο Χριστόφορος Γιαννάτος,
διατηρώντας βεβαίως την έδρα στην
Εμμ. Μπενάκη. Με εντατικούς ρυθμούς
προχωράνε οι τελευταίες εργασίες διευθέτησης και διακόσμησης του νέου καταστήματος στην Κηφισιά στην οδό Κυριαζή 13 που
και αυτό θα ανήκει στο δίκτυο καταστημάτων e-photodigital shops.
Θα παρέχει όλο το φάσμα προϊόντων και
υπηρεσιών για τα οποία είναι γνωστό στους
φωτογραφόφιλους το κεντρικό κατάστημα
και το κυριότερο στις ίδιες προσιτές τιμές.
Το νέο κατάστημα θα λειτουργήσει προ των
εορτών των Χριστουγέννων.
ÅËÃÏÏÃÕÑÔ 210 3222626
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Caselogic
Êßëæó äêâ iPhone 4
Δύο διαφορετικές θήκες για το iPhone 4
έφερε η Caselogic στην ελληνική αγορά
με γνώμονα την προστασία των αγαπημένων iPhone 4. Η θήκη IPS-4 είναι
φτιαγμένη από ενισχυμένη σιλικόνη για
την προστασία της συσκευής. Διατίθεται
σε 3 χρώματα (μαύρο, λευκό και μπλε).
Η θήκη IPP-4 κατασκευάζεται από
polycarbonate για καλύτερη προστασία
τoυ κινητού και είναι ημιδιαφανής με
κοπτικά σχέδια. Και οι δύο θήκες έχουν
ρυθμιζόμενα ανοίγματα που επιτρέπουν
την απρόσκοπτη χρήση, χωρίς να βγαίνει
η συσκευή από τη θήκη και επιτρέπουν
πλήρη πρόσβαση στις ποικίλες λειτουργίες του iPhone.
ÆÃÎÌÃÍËÆÉÔ 210 9410888

Epson
Ôõâ äßñæåâ íæ õèî Manchester United
H Epson συνήψε διεθνή χορηγική συμφωνία με έναν από τους διασημότερους ποδοσφαιρικούς συλλόγους παγκοσμίως, τη Manchester United. Συγκεκριμένα, η Epson αποτελεί
τον επίσημο συνεργάτη εξοπλισμού γραφείου της Manchester United.
Η συμφωνία, που έχει άμεση ισχύ, προβλέπει την παροχή εξοπλισμού στη Manchester
United για την κάλυψη των αναγκών του σταδίου Old Trafford με προϊόντα Epson. Η συνεργασία ανακοινώθηκε επίσημα στο Old Trafford την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου και κατά
την αναμέτρηση με τη Blackburn Rovers που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 27 Νοεμβρίου
ενημερώθηκαν και οι φίλαθλοι. Στη σχετική εκδήλωση παρευρέθηκαν ο ομοσπονδιακός
τεχνικός της Manchester United, Sir Alex Ferguson, o Πρόεδρος του Συλλόγου David Gill
και όλοι οι βασικοί παίκτες της ομάδας.
Η Epson εκτιμά ότι με αυτή τη συνεργασία θα ενισχύσει την εικόνα της στους πελάτες της
και θα συσχετιστεί με το «πάθος» τους, το ποδόσφαιρο. Επιπλέον, η Epson σε συνεργασία
με την Manchester United, που διαθέτει σημαντικά προγράμματα ενίσχυσης της τοπικής
κοινότητας, μπορεί να προσφέρει στις κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται μένοντας
πιστή στη δέσμευσή της.
EPSON 210 8099499

ÏÞâ íðîõÞìâ Rollei
Åîúòêíàâ íæ õèî ëâêîðþòäêâ äëÝíâ
Ανανεώνoντας τη σειρά Powerflex οι γερμανοί ανήγγειλαν τα μοντέλα
440 και 450. Και οι δύο digital compact φοράνε αισθητήρα 14Megapixel
1/2,33in. (μέγιστη ανάλυση 4288x3216pixel) και κάνουν λήψεις video 720p.
H 450 εφοδιάζεται με φακό zoom 5x Apogon 26-130mm και οθόνη 2,7in.
H μικρότερη Powerflex 440 έχει λιγότερο zoom 4x που αντιστοιχεί με 26104mm στο τυπικό φορμά 135. Κοινά γνωρίσματα αποτελούν η αναγνώριση
προσώπων (face recognition), η αναγνώριση χαμόγελου (smile recognition)
o φορτιστής τύπου USB, και η υποστήριξη καρτών SD/SDHC. Eπίσης προαναγγέλθηκε το μοντέλο Powerflex 470 με 7x zoom και οπτικό σταθεροποιητή
εικόνας που θα είναι κοντά μας την ερχόμενη άνοιξη.
PHOTOMEDICAL SOLUTIONS EÒÇ. 210 2833181
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Επωφεληθείτε από τις ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες μας
για να προωθήσετε τα προϊόντα σας και να
αυξήσετε το πελατολόγιο και τις πωλήσεις σας!
Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι κατά τη διάρκεια της
φωτογράφησης μιας εκδήλωσης, ‘παρελαύνει’ από
μπροστά σας ένα πλήθος ανθρώπων που στο τέλος τους
είστε άγνωστοι;
Έχετε σκεφτεί ότι τελικά το μόνο προϊόν που δεν έχει μπει
ακόμη στο ράφι του σουπερμάρκετ είναι η υπηρεσία της
φωτογράφησης;
Έχετε σκεφτεί πως το ηλεκτρονικό εμπόριο επεκτείνει
τη δραστηριότητά σας και αυξάνει τις πωλήσεις σας;

Φυσικά και τα έχετε σκεφτεί...
Πώς όμως θα μπορέσετε να τα
γυρίσετε όλα αυτά προς όφελος σας;
Η GDN και η ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΑΕΒΕ σας δίνουν τη λύση στο
99smiles.gr. Με μια απλή εγγραφή σας ΔΩΡΕΑΝ στο

www.99smiles.gr
και χωρίς καμιά υποχρέωση, σας δίνεται η δυνατότητα να
προωθήσετε προϊόντα, όπως photobooks, ημερολόγια,
αφίσες, κάρτες & προσκλητήρια σε όλους τους
παρευρισκόμενους μιας εκδήλωσης και όχι μόνο.

Η διαδικασία είναι απλή.

1

2

3

Μετά την εγγραφή σας έχετε πρόσβαση στο ειδικά
σχεδιασμένο περιβάλλον διαχείρισης εκδηλώσεων
που έχουμε δημιουργήσει για λογαριασμό σας.
Εκεί έχετε τον πλήρη έλεγχο, αλλά και εικόνα όλων
των εκδηλώσεων, προϊόντων, πελατών και των
παραγγελιών τους.
Πριν από την εκδήλωση κατεβάζετε και τυπώνετε τη
σελίδα με το ειδικό κουπόνι όπου αναγράφονται
ο κωδικός της εκδήλωσης και η επωνυμία της
επιχείρησής σας και αυτό το διανέμετε κατά τη
διάρκεια της φωτογράφησης στους συμμετέχοντες.
Με το υλικό της εκδήλωσης και με την ειδική
εφαρμογή σχεδιασμού MyPhotoCreations που σας
παρέχουμε επίσης ΔΩΡΕΑΝ, δημιουργείτε ένα ή
περισσότερα προϊόντα και τα «ανεβάζετε» στο site
www.99smiles.gr αφού καθορίσετε εσείς την τιμή
που θέλετε να πουληθούν.

4

Οι πελάτες σας, ακολουθώντας τις οδηγίες του
κουπονιού, μπαίνουν στη σελίδα της εκδήλωσης
και έχουν τη δυνατότητα να δουν το προϊόν
ΖΩΝΤΑΝΟ και με τα πραγματικά χαρακτηριστικά του!
Μπορούν να προχωρήσουν με απλά βήματα στην
παραγγελία του προϊόντος, ακόμα και αν το θέλουν
για δώρο, σε ένα κατανοητό και φιλικό για τον χρήστη
περιβάλλον... ακόμη και να το κοινοποιήσουν στους
φίλους τους στο Facebook διαφημίζοντας τη δουλειά
σας!

Εμείς φροντίζουμε για τα υπόλοιπα... την παραγωγή του
προϊόντος, τη συσκευασία και αποστολή του στον πελάτη,
την είσπραξη του για εσάς... και σας αποδίδουμε το κέρδος
σας!

ðçïðçñãøêõûñëïãø

Βριλησσού 80 Αθήνα, Τηλ: 213 0047061 Email: info@99smiles.gr
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Ë.Ë.Ç.Ì. Leica Academy
Ñíâåêëß Þëéæôè ÷úõðäòâ÷àâó íæ
éÞíâ ÊÞâõòð-Îðöôêëß-Øýòð
Η Ακαδημία Δημιουργικής Φωτογραφίας
(Ι.Ι.Ε.Κ. Leica Academy) συνεχίζοντας
την δημιουργική της πορεία, διοργανώνει ομαδική έκθεση φωτογραφίας
των σπουδαστών του Γ’ Εξαμήνου στο
αύλειο χώρο της σχολής, Υμηττού 243,
Παγκράτι-Αθήνα θέμα Θέατρο-ΜουσικήΧόρο. Θα παρουσιαστούν φωτογραφίες
των σπουδαστών από το μάθημα του
καλλιτεχνικού ρεπορτάζ, από τις εργασίες
που τους ανατέθηκαν από τον καθηγητή
τους Γιάννη Κανελλόπουλο.
Çäëâàîêâ Þëéæôèó: 27-11. Áòâ: 20:00
ÆêÝòëæêâ Þëéæôèó: 27-11 Þúó 31-12-2010
É Þëéæôè éâ ìæêõðöòäæà: ýìð õð 24úòð
Çàôðåðó æìæþéæòè

Cambo X2-Pro
Ìâê view camera ëâê DSLR
Πως γίνεται; Να έχουμε δύο σε ένα; Και μηχανή στούντιο και μια ψηφιακή ρεφλέξ; Και
μάλιστα με κινήσεις; Το know how της Cambo δίνει την απάντηση με το σύστημα X2-Pro
που με πολύ απλό τρόπο μετατρέπει το σώμα ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής σε
μηχανή στούντιο με κινήσεις tilt & shift. Είναι συμβατό μέσω αντάπτορα με διάφορα
σώματα Canon, Fujifilm και Nikon (ζητήστε πληροφορίες από τον αντιπρόσωπο) ενώ
δέχεται φακούς εστιακής απόστασης 28 ως 150mm Ηasselblad CF, Rodenstock ApoSironar, Schneider Apo-Diginar και Mamiya 645Pro.
Φωτ.: Πελεκανάκης

ÃÍÇÐÃÏÆÓÑÖ 210 7236847

Creative Full Moon
Ôõèòàäíâõâ ÿíðö äêâ ëÝíæòæó
Ένα νέο στήριγμα ώμου από την
Foton Tytan θα βρείτε στην Creative
Full Moon κατάλληλο για DSLR μηχανές
και κάμερες μέχρι 4 κιλά. Συνοδεύεται
από τσαντάκι μεταφοράς ενώ διαθέτει
σφαιρική κεφαλή για ελευθερία κίνησης
και αλφάδι για εύκολη ευθυγράμμιση.
Μπορεί να φτάσει τα 22 εκατοστά σε
ύψος και είναι πλήρως ρυθμιζόμενο
στον ώμο.
Τιμή Προσφοράς: 149,00 + ΦΠΑ.
CREATIVE FULL MOON 210-6837107
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PhaseOne
Ìöëìð÷ýòèôæ õð îÞð Capture One
Το επαγγελματικό software Capture One
απέκτησε την 6η έκδοση του με σημαντικές
αναβαθμίσεις που υποστηρίζουν μέχρι
και 170 φωτογραφικές μηχανές. Είναι
διαθέσιμο σε δύο παραλλαγές, την Pro και
την Express. Στην έκδοση Pro το πρόγραμμα μπορεί να επεξεργαστεί με επιλεγμένες
περιοχές της εικόνας με non-destructive
τρόπο. Συνολικά μία από τις σημαντικότερες αναβαθμίσεις είναι ότι το πρόγραμμα
περιέχει ενός μέρος του προγράμματος
Expression Media της Microsoft που
διαχειρίζεται και οργανώνει αρχεία βίντεο,
μουσικής και φυσικά φωτογραφίες.
Επιπλέον η νέα έκδοση θα συνεργάζεται
και με την εφαρμογή της εταιρείας για το
iPhone και το iPad.
FOTOVISION 210 3390811

Interys
ÏÞð online shop æöëâêòêÿî
Μετά από πολύμηνη προετοιμασία το on line stockhouse της Ιntersys είναι πλέον γεγονός. Ακούει στο όνομα OpShop (από το opportunities for shopping) και απευθύνεται
σε κάθε χρήστη του διαδικτύου που ενδιαφέρεται να αγοράσει προϊόντα που εισάγει η
εταιρεία σε τιμές ευκαιρίας. Σε ένα φιλικό και εύχρηστο interface οι χρήστες μπορούν
να αγοράσουν σε προνομιακές τιμές προϊόντα end-of-life καινούρια, μεταχειρισμένα, ή
εκθεσιακά, που έχουν όμως περάσει από τον απαιτούμενο τεχνικό έλεγχο και επιπροσθέτως καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας.
Η διεύθυνση του online shop είναι www.opshop.gr και θα βρείτε προϊόντα της Canon,
Pioneer ή Toshiba. Εκτός από προϊόντα της καταναλωτικής σειράς και διάφορα φωτογραφικά/video, το OpShop προτείνει και προσιτές λύσεις εξοπλισμού γραφείου που θα
ικανοποιήσουν τις ανάγκες μιας μικρής ή μεγάλης επιχείρησης, καλύπτοντας γκάμα από
laser πολυμηχανήματα μέχρι ολοκληρωμένες λύσεις εκτύπωσης και φωτοαντιγραφής.
INTERSYS 210 9554000

ÃÌÕÑ
×úõð-ñòæíêÞòæó ôñðöåâôõÿî ôõðî ÆÃÏÃÑ
Σειρά εκδηλώσεων προγραμματίζουν το κολέγιο AKTO
και ο κινηματογράφος ΔΑΝΑΟΣ για την κινηματογραφική σεζόν 2010-2011. Σκοπός της συνεργασίας, οι
χώροι του κινηματογράφου να φιλοξενήσουν έργα
νέων καλλιτεχνών σπουδαστών και αποφοίτων του
κολεγίου τέχνης και design δίνοντας την ευκαιρία στους
νέους δημιουργούς να επικοινωνήσουν -μέσα από τη
δουλειά τους- μ’ ένα εξ ορισμού φιλότεχνο κοινό, τους
σινεφίλ. Η συνεργασία ξεκίνησε την Πέμπτη 18/11 με
την έκθεση φωτογραφίας “Φωτο-πρεμιέρες”. Πρόκειται για παρουσιάσεις
Kωνσταντίνος Αλμάσης
βασισμένες στις διπλωματικές εργασίες, αποφοίτων του προγράμματος Bachelor of Arts (Hons) Degree in
Photography. Οι νέοι φωτογράφοι εκφράζουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από επινοημένες πραγματικότητες, φωτογραφικές αφηγήσεις, καταγραφές και projects, χρησιμοποιώντας εντελώς διαφορετικούς τρόπους ο καθένας και μια μεγάλη γκάμα φωτογραφικής
έκφρασης, που ξεκινά από την κιρλιανή φωτογραφία και φτάνει ως τις σύγχρονες τεχνικές.
Συμμετέχουν: Κωνσταντίνος Αλμαλής, Βαγγέλης Αποστόλου, Σοφία–Μελίνα Βαρβαρέζου, Βαγγέλης Γεραλέξης, Εύη Ζουπάνου, Γιάννης Λιοντής, Κωνσταντίνος Λυγερός, Γιάννης Μιχαλάς, Νίνα Σαββίδη, Μαρία Φουρουντζοπούλου, Ιωάννα Χαρακτινού. Την έκθεση
επιμελήθηκε η καθηγήτρια του ΑΚΤΟ, Μαρία Πασχαλίδου (Εικαστικός - Φωτογράφος).
ÆêÝòëæêâ Þëéæôèó: 18/11/10 - 10/1/2011 | Áòæó ìæêõðöòäàâó: 18:00 -22:00
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Nikon, Sandisk & Sony
Îæäâìþõæòæó ëâê äòèäðòýõæòæó
CompactFlash
Οι κολοσσοί του imaging, Nikon, Sony
και Sandisk συνεργάστηκαν για να
προτείνουν νέες προδιαγραφές για τις
κάρτες CompactFlash ώστε να αποθηκεύουν μεγαλύτερα αρχεία με υψηλότερη
ταχύτητα. Οι προδιαγραφές αυτές έχουν
κατατεθεί στον οργανισμό CompactFlash
Association, ο οποίος είναι αρμόδιος
να χορηγήσει έγκριση κατά πόσον θα
υιοθετηθεί το νέο φορμά. Σϋμφωνα
με τις τρεις εταιρείες, το νέο φορμά θα
ανανεώσει την αγορά της φωτογραφίας
και του βίντεο καθώς οι νέες κάρτες
θα μπορούν να μεταφέρουν αρχεία με
ταχύτητα 500ΜΒ το δευτερόλεπτο ενώ η
χωρητικότητα τους θα φτάσει τα 2 ΤΒ.

Tokina AT-X 16-28mm f/2,8
EêåêëÝ äêâ DSLR íæ full frame sensor
Αναμένονται στις αρχές του 2011 στην ευρωπαϊκή αγορά οι πρώτες παρτίδες του νέου
υπερευρυγώνιου zoom 16-28mm της Tokina o oποίος έχει σχεδιαστεί ειδικά για μηχανές
full frame όπως οι δημοφιλείς Canon EOS 5D MkII και Nikon D700, D3s. H πάντοτε
ήσυχη λειτουργία διασφαλίζεται από το εξελιγμένο μοτέρ οδήγησης του autofocus
τύπου DC συζευγμένου με μαγνητικό αισθητήρα GMR. Aπό πλευράς οπτικής δομής έχει
ενσωματωθεί ένα μεγάλης διαμέτρου (56mm) ασφαιρικό κρυστάλλινο στοιχείο εμπρός
και άλλα δύο ασφαιρικά στην πίσω ομάδα στοιχείων ενώ προστίθενται τρία στοιχεία
υπερχαμηλής διάχυσης (super low dispersion) με στόχο τη διόρθωση των χρωματικών
εκτροπών και την αύξηση της διακριτικής ικανότητας. Επίσης σημειώνουμε την ύπαρξη
μηχανισμού One Touch Focus Clutch, δηλ. ενός ηλεκτρομηχανικού συμπλέκτη που
διευκολύνει την αυτόματη εναλλαγή λειτουργιών αυτόματης και χειροκίνητης εστίασης.
ÅEΡΑΜΑΣ 210 3303411

Aêíðåðôàâ ÷úõðòæñýòõæò
Îêâ ëðêîúîêëß ñòúõðãðöìàâ õèó
¼îúôèó ×úõðòæñýòõæò ÇììÝåâó
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την
Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου 2010 στα
γραφεία ΕΔΟΕΑΠ η ημέρα αιμοδοσίας την πρωτοβουλία της οποίας
είχε η ΕΦΕ με σκοπό τη δημιουργία
τράπεζας αίματος για τους φωτορεπόρτερ και τις οικογένειές τους.
Εφόσον μάλιστα η κίνηση έχει πιο
μακροπρόθεσμο και όχι ευκαιριακό
χαρακτήρα, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους φωτορεπόρτερ να συνεχίσουν την ευγενική προσπάθεια
εθελοντικής αιμοδοσίας, προσερχόμενοι οποτεδήποτε μπορούν στην
Αιμοδοσία του Γενικού Κρατικού
Νικαίας καθημερινά από 09.00 ως
13.00, δηλώνοντας ότι προσφέρουν
για την τράπεζα αίματος ΕΦΕ.

ÕÇÖØÑÔ 90 • ÆÇÖÕÇÓÃ 6 ÆÇÌÇÎÄÓËÑÖ 2010

ÔÇÍËÆÃ 25

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

Leadership & marketing

É ðíêìàâ íñòðôõÝ ôæ ëðêîý
Ñ ÷ýãðó õðö îâ íêìßôðöî íñòðôõÝ ôæ ëðêîý âñðõòÞñæê ñðììðþó îâ
åæøõðþî èäæõêëðþó òýìðöó
Το κλειδί στη λύση αυτού του προβλήματος είναι η εκπαίδευση κι η εξάσκηση.
Κανείς δε γεννήθηκε τέλειος ομιλητής, όλοι έμαθαν και το ίδιο συμβαίνει και με
σας. Για να αναπτύξετε αυτήν τη δεξιότητα, είναι απαραίτητα τα εξής:
• Να είστε προετοιμασμένοι. Να καταλαβαίνετε το θέμα σας. Καμία τεχνική δεν
μπορεί να αντικαταστήσει το περιεχόμενο. Να κάνετε τις απαιτούμενες έρευνες
για την κατανόηση και των δύο πλευρών ενός θέματος.
• Σχεδιάστε μία ενδιαφέρουσα εισαγωγή για να προσελκύσετε το ενδιαφέρον
του ακροατηρίου σας.
• Χρησιμοποιήστε απλή, άμεση γλώσσα. Να λέτε αυτό που εννοείτε, μην
κρύβεστε πίσω από πολύπλοκες προτάσεις.
• Να χρησιμοποιείτε τις στατιστικές σπάνια. Οι ακροατές τις ξεχνάνε.
Να ασχολείσθε αντίθετα με τη σημασία των στατιστικών στοιχείων. Το να πείτε
στο ακροατήριό σας π.χ. πόσα παιδιά θα κοπούν από το πρόγραμμα σίτισης το
μεσημέρι είναι πιο αποτελεσματικό από να τους δώσετε τους αριθμούς του
προϋπολογισμού.
• Να ποικίλλετε το ύφος που μιλάτε, για να μην είστε μονότονοι. Το χιούμορ
είναι μία λύση, αλλά αν δεν ξέρετε να λέτε τα αστεία σωστά, ξεχάστε το.
Αντίθετα χρησιμοποιήστε απλές, αστείες προτάσεις.


• Να κοιτάτε το ακροατήριο σας περισσότερο από τις σημειώσεις σας.

Η επαφή με τα μάτια είναι σημαντική. Το να κοιτάτε πότε τον ένα και πότε τον
άλλο στη διάρκεια της ομιλίας οδηγεί στο να σας παρακολουθούν όλοι.
• Να χρησιμοποιείτε χειρονομίες, αν νιώθετε την ανάγκη. Να μετακινείτε το
σώμα σας κατά καιρούς, έτσι ώστε να αντικρίζεται όλο το ακροατήριο.
• Να εξασκηθείτε στο σπίτι έτσι ώστε να μη χρειαστεί να διαβάσετε το λόγο
σας. Αν νιώθετε πιο άνετα με σημειώσεις μπροστά σας, να χρησιμοποιήσετε
μεγάλα γράμματα, με διπλό διάστημα και έχοντας υπογραμμίσει τα πιο σημαντικά σημεία. Όσο θα βελτιώνεστε σαν ομιλητής, το μόνο που θα χρειάζεστε στις
σημειώσεις θα είναι ένα σχεδιάγραμμα και μερικές μεταβατικές προτάσεις.
• Να γράψετε τις σημειώσεις σε κάρτες 7Χ10. Δεν κάνουν θόρυβο, όταν θα
γυρίζετε φύλλο και είστε ταραγμένοι. Επιπλέον έχετε κάτι να κρατάτε.
• Όταν απαντάτε ερωτήσεις, να τις επαναλάβετε πρώτα έτσι ώστε όλοι να
ακούνε ποια είναι η ερώτηση.
• Να είστε ειλικρινείς. Αν δεν ξέρετε την απάντηση, βεβαιώστε το άτομο ότι θα
κοιτάξετε να τη βρείτε και θα το ενημερώσετε και να το κάνετε!
Ο καθένας που μιλάει μπροστά σε κοινό έχει νιώσει κατά καιρούς ταραχή.
Η ένταση μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερο τρόπο ομιλίας και καλύτερη
παρουσίαση του θέματος. Η καλή προετοιμασία θα σας δώσει αυτοπεποίθηση
και η εξάσκηση στην ομιλία θα τονώσει τις ικανότητες σας.
Αρχίστε την εξάσκηση με μικρές, φιλικές ομάδες. Να ξέρετε για τι πράγμα μιλάτε.
Αναπτύξτε μία θετική στάση. Πιστέψτε ότι έχετε κάτι το σημαντικό να πείτε κι ότι
αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να σας ακούσουν. Μπορεί να σας βοηθήσει περισσότερο να μιλάτε απευθείας σε ένα φίλο μέσα στην ομάδα. Προτού το καταλάβετε,
αυτό που εσείς θεωρείτε νευρικότητα, το ακροατήριο σας θα το θεωρήσει έξαψη και
ενθουσιασμό!

• Θα χρησιμοποιηθούν μικρόφωνα;
Δοκιμάστε τα. Ζητήστε από κάποιον που ξέρει
πώς λειτουργούν και προσαρμόζονται να είναι
διαθέσιμος κατά τη διάρκεια της ομιλίας.
• Oταν χρησιμοποιείτε έδρανο, μη μένετε
ακίνητοι.
• Χαλαρώστε τη φωνή σας παίρνοντας βαθιές
αναπνοές πριν ξεκινήσετε. Η ομιλία μπροστά
σε κοινό είναι απλά μία εκτεταμένη συνομιλία.
• Ταιριάξτε το λόγο σας ανάλογα με το
ακροατήριο. Είναι μία μικρή ομάδα 25
ατόμων ή μία μεγαλύτερη 300; Είστε ο μόνος/η ομιλητής/τρια ή υπάρχει ομάδα ομιλητών; Πόσο χρόνο έχετε στη διάθεση σας;
Υπάρχει χρόνος για ερωτήσεις και απαντήσεις;
• Θα χρησιμοποιήσετε οπτικοακουστικό
εξοπλισμό, προβολείς ή πίνακα; Κάνετε
δοκιμές πριν από τη συγκέντρωση και πηγαίνετε νωρίς για να ελέγξετε τα αντικείμενα, πριν
τα χρησιμοποιήσετε.
• Να ντυθείτε σωστά ανάλογα με την ώρα
της μέρας και το είδος της συγκέντρωσης.
Αν η συγκέντρωση θα παρουσιαστεί και στην
τηλεόραση, το χρώμα που θα φοράτε είναι
σημαντικό. Αποφύγετε τα έντονα κοσμήματα.
Βοηθήστε το ακροατήριο να συγκεντρώσει
την προσοχή του “σ’αυτά που έχετε να πείτε”
κι όχι σε σας προσωπικά.
• Να ξέρετε πόσο χρόνο θα πρέπει να μιλήσετε και να τον χρησιμοποιήσετε. Να έχετε
το ρολόι σας πρόχειρο για να μπορείτε να το
ελέγχετε.
• Στη διάρκεια της περιόδου ερωτήσεων και
απαντήσεων, δώστε χρόνο στο ακροατήριο να προσαρμοστεί. Να νιώθετε άνετα με
την περίοδο της παύσης, ώσπου να σκεφτεί
το ακροατήριο ερωτήσεις. Ίσως θα βοηθούσε
αν ζητούσατε από ένα φίλο να έχει έτοιμη την
πρώτη ερώτηση.
Αυτές οι συμβουλές θα σας βοηθήσουν να
γίνετε αποτελεσματικός ομιλητής. Όταν θα ανακαλύψετε, τι είναι το καλύτερο για σας
θα προσθέσετε κι άλλες.

Õð ëæàíæîð õðö Ýòéòðö íâó
âñðõæìæà âîâåèíðôàæöôè
âñý õð ãêãìàð:
‘‘HÅÇÔËÃ É ÕÇØÏÉ ÌÃË
É ÕÇØÏËÌÉ ÅËÃ ÏÃ ÅËÏÇÕÇ
ÇÏÃÔ ÃÒÑÕÇÍÇÔÎÃÕËÌÑÔ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ

ÉÅÇÕÉÔ’’

Οσχεδιασμός κι η προετοιμασία είναι τα πρώτα βήματα για την καλή χρήση μιας
έδρας, όταν μιλάτε. Θα πρέπει όμως να επεξεργαστείτε και τεχνικές, που θα
συμβάλλουν στην επιτυχία σας.

õðö Æò. Ìúî. Ë. Õôêíñðþëè.
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Õð ãêãìàð ëöëìð÷ýòèôæ
âñý õêó æëåýôæêó
ÇÓÇÖÏÃ
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×úõðäòâ÷àâ äÝíðö

Studio Trasias - ÌâôõðòêÝ
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 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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H ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó

Ïâõâìàâ ÕôðöëâìÝ
ÒðìöåêÝôõâõè ÷úõðäòâ÷êëß æöâêôéèôàâ
Çëñòýôúñðó ëâê âöõß õèó îÞâó
äæîêÝó ÷úõðäòÝ÷úî, è Ïâõâìàâ
ÕôðöëâìÝ Þøæê õèî úòêíýõèõâ
îâ âîõêíæõúñàçæê òæâìêôõêëÝ õèî
æñâääæìíâõêëß ñòâäíâõêëýõèõâ
õúî èíæòÿî íâó, âîâìâíãÝîðîõâó
åêâ÷ðòæõêëÝ âîõêëæàíæîâ. ÒÞòâ
ýíúó âñý õêó ãêðñðòêôõêëÞó æòäâôàæó
âîâåþæõâê è ÷úõðäòâ÷êëß õèó
æöâêôéèôàâ ñðö âääàçæê õè ÷þôè, õð
ñðòõòÞõð ëâê âîõêëâéòæ÷õàçæê õðî
ãâéþõæòð åèíêðöòäêëý õèó æâöõý.

• Μια κοπέλα γίνεται φωτογράφος. Ποια είναι η δική σας ιστορία;
Φωτογράφιζα από μικρή. Στο σχολείο που φοιτούσα είχαμε ως επιλογή μάθημα
φωτογραφίας το οποίο και παρακολούθησα. Όταν τελείωσα λοιπόν το σχολείο
ήξερα ότι θα ασχοληθώ με κάτι σχετικό με τις τέχνες. Πιο πολύ μου κέντριζε την
προσοχή η φωτογραφία. Όταν αποφοίτησα γράφτηκα στην Focus, την τελείωσα και
μετά συνέχισα τις σπουδές μου στην Αγγλία για τρία χρόνια στο Nottingham Trent
University. Μετά επέστρεψα στην Ελλάδα βρήκα δουλειά στην Cinegram, μία εταιρία
παραγωγής διαφημίσεων και κινηματογράφου. Εκεί δούλεψα στο αντικείμενο του
ρεπεράζ όπου έμεινα ένα χρόνο και μετά παραιτήθηκα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα
δουλειά αλλά δεν ταίριαζε στους σκοπούς μου. Από τότε δουλεύω ως ελεύθερη
επαγγελματίας.
• Έχοντας εμπειρία από πανεπιστήμιο του εξωτερικού, πως βλέπετε το επίπεδο

ÔÖÏÇÏÕÇÖÐÉ: Ì. ÅÌËÕÃÌÑÖ
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σπουδών στην Ελλάδα;
Όταν ήμουν στην Focus ασχολούμασταν πολύ με το τεχνικό μέρος της φωτογραφίας.
Το πρόγραμμα σπουδών δεν έδινε και τόσο βάση στη θεωρία. Στο βρετανικό
Πανεπιστήμιο όλα αυτά τα θεωρούσαν δεδομένα.
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H ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó
Ουσιαστικά δεν υπήρχε μάθημα για την εκτύπωση και
εμφάνιση. Κάναμε πολλή Ιστορία Φωτογραφίας και
Ιστορία της Τέχνης. Επίσης τα project ήταν τελείως
διαφορετικά. Τίποτα δεν επανέλαβα στις σπουδές μου
στην Αγγλία. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν καλύτερα
εκεί ή εδώ. Ήταν και τα δύο εξίσου ενδιαφέροντα,
τελείως διαφορετικά και συμπλήρωνε το ένα το άλλο.
• Πλέον επαγγελματικά ποια είδη καλύπτετε;
Δεν έχω την πολυτέλεια να επιλέγω τις δουλειές
μου, ούτε κανένας άλλος συνάδελφος πλέον.
Φωτογραφίζω έργα τέχνης, εσωτερικούς χώρους,
πορτρέτα, κοσμήματα.

° Οι πελάτες από ποιούς χώρους προέρχονται;
Έχω συνεργαστεί με γυναικεία περιοδικά και με
άλλα έντυπα που ασχολούνται με το interior design.
Η αλήθεια είναι συνεργάζομαι περισσότερο με
ιδιώτες, κοσμηματοπωλεία, συλλέκτες έργων τέχνης,
με μαγαζιά και εκδοτικούς οίκους σχεδιάζοντας
εξώφυλλα βιβλίων.
• Ποιο είδος φωτογραφίας σας ελκύει περισσότερο;
Το χόμπι μου είναι η φωτογραφία φύσης. Δεν έχω
καταφέρει να κερδίσω χρήματα από αυτό εκτός από
την χαρά που μου δίνει. Θα ήθελα να κάνω ρεπορτάζ
για άγρια ζώα. Θαυμάζω και θεωρώ σπουδαίους τους
φωτογράφους της σχολής του National Geographic.
• Άλλες επιρροές;
Εξαρτάται τι έχω να κάνω. Δεν μου αρέσουν καθόλου
οι φωτογραφίες τύπου snapshot. Για μένα παίζει ρόλο
η αισθητική και όχι τόσο το ίδιο το αντικείμενο που
απεικονίζει η φωτογραφία. Με απασχολεί συνολικά
το στήσιμο και το δέσιμο της εικόνας. Συμβαίνει
συχνά να ξεχαστεί τελείως το αισθητικό κομμάτι ενώ
από πίσω κρύβονται φιλοσοφίες και κείμενα που
πρέπει να “διαβάζεις” για να καταλαβαίνεις αυτό που
βλέπεις. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να μην
υποβαθμίζεται ο συντελεστής “αισθητική” της εικόνας.
• Το γυναικείο φύλο αποτελεί αποτρεπτικό
παράγοντα σε αυτό τον χώρο;
Όχι. Εκτός αν μιλάμε για τη φυσική δύναμη να
μεταφέρεις βαρειά πράγματα στο στούντιο... Κατά τα
άλλα δεν έχω πρόβλημα. Δεν θα έλεγα ότι έχω χάσει
ποτέ δουλειά λόγω του φύλου μου.
• Photoshop χρησιμοποιείτε;
Ναι, αλλά με μέτρο. Δεν είμαι της άποψης ότι
τα αλλάζουμε όλα και τα διαστρεβλώνουμε.
Η ψηφιακή φωτογραφία έχει βοηθήσει όλους
τους φωτογράφους, και τους ερασιτέχνες, να
πειραματιστούν, να μάθουν πιο γρήγορα, να δουν
άμεσα το αποτέλεσμα και να το αλλάξουν αν δεν τους
αρέσει. Δεν είμαι κατά της ψηφιακής τεχνολογίας.
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H ÷úõðäòÝ÷ðó õèó æãåðíÝåâó

Όλοι πλέον δουλεύουν την εικόνα στο computer και καλά
κάνουν. Δεν νομίζω ότι πλέον έχει κανείς την επιλογή να
κρατηθεί μακριά από την τεχνολογία. Πάντα γινόταν στη
φωτογραφία ενός βαθμού επέμβαση. Μόνο που παλιά ήταν
πιο δύσκολη και πιο χρονοβόρα. Στο σκοτεινό θάλαμο ή
ρετούς με τα πινελάκια και τα κάρβουνα.
• Πρόσφατα κάνατε την πρώτη σας ατομική έκθεση.
Πράγματι, στην γκαλερί Σκουφά με τίτλο ‘’Ανιχνεύσεις’’.
Οι φωτογραφίες αφορούσαν κυρίως στοιχεία της φύσης με
αφαιρετικό ύφος. Έπαιξα με τα σχήματα, τις μορφές και τα
χρώματα. Η έκθεση τελείωσε στις 23 Οκτωβρίου 2010.
ÄËÑÅÓÃ×ËÌÑ ÔÉÎÇËÚÎÃ:
É Ïâõâìàâ ÕôðöëâìÝ äæîîßéèëæ ôõèî Ãéßîâ õð 1980.
Ôñðþåâôæ ÷úõðäòâ÷àâ ôõèî FOCUS õðö ÕÝëè ÈæòåæãÝ
ôõèî Ãéßîâ ëâê ôõð Nottingham Trent University ôõèî
Ãääìàâ. Èæê ëâê æòäÝçæõâê ôõèî Ãéßîâ.
Ñê «Ãîêøîæþôæêó» æàîâê è ñòÿõè âõðíêëß õèó Þëéæôè.
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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.
χείων. Φορμά
Κ Ε αρχείου.
Η Θ Η λλευκού. Ειδικές
ψη με φλας.
Παράμετροι έκθεσης, λήψη
ΙΙσορροπία
Ο
Π
Τ Ο Όλα όσα
φιακής μηχανής.
ό πρέπει να γνωρίζετε
ρυθμίσεις ψηφιακής
Γ Μ Α
πριν
ριν αγοράσετε
Π Ρ τηΑ νέα σας ψηφιακή μηχανή. Όλα όσα πρέπει
να
α ξέρετε για την
τ ψηφιακή μηχανή που ήδη έχετε αγοράσει.

2

Η λήψη φωτογραφιών.
Απλοί κανόνες αισθητικής

στιγμ
Η σύνθεση του κάδρου, ο φωτισμός, η “αποφασιστική”
στιγμή,
Ε
Η Κκα
α είδη φωτογραφιών
οι παράμετροι, τα διάφορα
και τα μυστικά
Ι Η Θ
Ο
Π
ρέτο, το τοπίο,
τους: Το πορτρέτο,
ταξιδιωτική φωτογραφία, το
Τ ηΟταξιδιωτ
Γ Μ Α
μνό...
γυμνό...
Π Ρ Α

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

Κ Ε

Η
Η εισαγωγή εικόνας στο πρόγραμμα,
ρόγραμμα,Ι είδη
- διαφορές.
Η Θ αρχείων
Π Ο
λεία - παλέτες.
Τα βασικά εργαλεία
Χρωματική
διόρθωση, εισαγωγή
Τ Ο Χρωματι
Α
Μ
Γ
εικόν
στα Layers. Ψηφιακές
εικόνες:
Raster
Vector.
Α
Ρ
Π

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 90 • ∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΣΕΛΙ∆Α 32

ON LINE ÇÏÉÎÇÓÚÔÉ ÅËÃ ÕO IMAGING - EÒËØÇËÓÇËÏ

Òòêî 50 øòýîêâ...
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