




Αγαπητοί φίλοι, 

Επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω

ότι το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Δεκεμ-

βρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί το 10ο Pho-

tonet Show στη Λεμεσό της Κύπρου με τη

συμμετοχή σημαντικών εταιριών από Κύπρο

και Ελλάδα. 

Για την φετινή διοργάνωση, που θα είναι

ακόμα μεγαλύτερη σε σχέση με την περσινή,

επιλέξαμε έναν νέο και περισσότερο λειτουρ-

γικό χώρο: το Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο

Πάνος Σολομωνίδης. 

Στη σελίδα που ακολουθεί θα διαβάσετε όλες

τις σχετικές λεπτομέρειες για την επερχόμενη

διοργάνωση.

Στα πλαίσιά της θα πραγματοποιήσουμε, για

τους Κύπριους επαγγελματίες φωτογράφους

και εικονολήπτες, μια σειρά σεμιναρίων από

εξειδικευμένους εισηγητές, με εξαιρετικά προ-

σιτό κόστος συμμετοχής.

Δρ. Μενέλαος Μελετζής

Καθηγητής Φωτογραφίας



• Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΙΑ ΤΟ IMAGING 
• ΝΕΟΣ, ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ
• ΝΕΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ,
• ΝΕΑ WORKSHOP ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η φετινή διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο Δημοτικό Πολιτι-
στικό Κέντρο ΠΑΝΟΣ ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ (Πάνου Σολομωνίδη
8). Θα παρουσιαστούν προϊόντα των παρακάτω εταιρειών:

• ALBOOM DIGITAL
• ALBUMAKE HANDMADE 

ALBUMS
• ART POINT HANDMADE 

ALBUMS
• A. TSIELEPIS REFERENCE 

PHOTOGRAPHY LTD
• CHN PAPER LTD
• GN CARTOSSIMO LTD
• MANGOIAN BROS LTD

• MY ALBUMS
• P.C. PRIMELAB LTD
• PHOTO NET LTD
• P. PALLIKARAS LTD
• PVE LTD
• R.A.R. ALL DIGITAL LTD
• S & M. PHOTOSHINE LTD
• ΤHE COMPUTER SHOP
• VAVEL NET MEDIA LTD

3-4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

PHOTONET

SHOW



Οι μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς θα  παρουσιάσουν τα
προϊόντα και τις υπηρεσίες τους, καθώς και όλες τις νέες
τεχνολογίες και εξελίξεις σε: 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Η έκθεση αναμένεται να συγκεντρώσει το πιο
στοχευμένο κοινό για εσάς και την επιχείρησή
σας. Ανάμεσα στους επισκέπτες της θα βρί-
σκονται:

• Φωτογράφοι επαγγελματίες
• Φωτογράφοι ερασιτέχνες
• Σπουδαστές φωτογραφικών σχολών
• Μέλη φωτογραφικών λεσχών 
• Τεχνικοί ήχου και εικόνας
• Cameramen 
• Καθηγητές φωτογραφίας

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

• Περισσότεροι από το 80% έχουν
αγοραστική επιρροή και ενδιαφέρον.

• Περισσότεροι από το 80% έρχονται
στην έκθεση όχι μόνο για να δουν
προϊόντα, αλλά και να αγοράσουν.

• Φωτογραφικές μηχανές & βιντεοκάμερες (ac-
tion, DSLR, Mirrorless, Compact, Υποβρύχιες,
Drone, 3600 Cameras, Ψηφιακές Πλάτες)

• Φακοί, Φίλτρα και Αξεσουάρ / Παρελκό-
μενα Μηχανών (Μπαταρίες, Θήκες, Τρίποδα
& Συστήματα στήριξης, Καθαρισμός & Φρο-
ντίδα εξοπλισμού)

• Φωτισμός & Εξοπλισμός Στούντιο (Φλας,
LED, Φωτισμός Στούντιο, Light Stands, Φόντα)

• Εξοπλισμός Βίντεο και Κινηματογράφου
(Φωτισμός, Στήριξη, Gimbals, Sliders, Steady-
cams, Cranes, Μικρόφωνα, Monitor, Λογι-
σμικά Επεξεργασίας, 3D software &
animation)

• Μέσα Αποθήκευσης & Καταγραφής (Κάρτες
Μνήμης, Σκληροί Δίσκοι, Cloud Memory,
Φιλμ,Instant Film)

• Εκτυπωτές και Υλικά Εκτύπωσης, Photofinish-
ing (Θερμικοί, Inkjet, Laser Εκτυπωτές,  Large

Format Plotter, 3D printers, Υλικά Πλαστικο-
ποίησης, Χαρτιά και άλλα υλικά εκτύπωσης,
Φωτογραφικά Χαρτιά & Χημικά, Είδη Εργα-
στηρίου/ Minilab)

• Προβολή, Παρουσίαση & Αρχειοθέτηση -
Υπηρεσίες Εκτύπωσης / Ψηφιακά Άλμπουμ
(Ψηφιακά/Αναλογικά  Άλμπουμ & Κορνίζες,
Video & 3DProjectors)

• Άλλες Υπηρεσίες Φωτογραφίας & Βίντεο –
Ενοικίαση Εξοπλισμού

• ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ πρόσβαση σε παλιούς και
νέους επαγγελματίες καθώς και ερασιτέχνες
φωτογράφους και εικονολήπτες.

• ΠΡΟΒΛΗΘΗΤΕ μέσα από το μοναδικό γε-
γονός που θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον
της αγοράς.

• ΕΞΕΛΙΞΤΕ την επιχείρησή σας, ώστε να
μπορεί να ανταποκριθεί στις τάσεις της αγο-
ράς.  







ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 
WEDDING PHOTOGRAPHY

ΒΑΣΙΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

Ο εισηγητής
Ο Βασίλης Ζαχαριάδης είναι ένας από τους γνω-
στούς και επιτυχημένους φωτογράφους διαφημιστι-
κής φωτογραφίας και μόδας, στην Ελλάδα, τα
τελευταία 40 χρόνια. Διδάσκει φωτογραφία εδώ
και μια δεκαετία (σχολή Focus, σεμινάρια Photonet
Show). Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα.

Σπούδασε φωτογραφία στην ΑBC στο Παρίσι, όπου απέκτησε πολύτιμη εμπειρία.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα συνέχισε της σπουδές του στην Αkto.To 1975 δημι-
ούργησε το Studio Ζita και άρχισε να δουλεύει με τη βιομηχανία της μόδας. Σύ-
ντομα ξεκίνησε συνεργασίες με τα κορυφαία ελληνικά και διεθνή περιοδικά και
εκδοτικές εταιρίες. Πολύ γρήγορα κέρδισε την εμπιστοσύνη των πιο γνωστών και
αξιόπιστων διαφημιστικών γραφείων και πολιτιστικών φορέων, με τους οποίους
έχει αναπτύξει μακροχρόνιες επαγγελματικές σχέσεις. Η εμπειρία του Βασίλη Ζα-
χαριάδη έχει καθιερώσει το Studio Zita στην Ελλάδα ως ένα χώρο που μπορεί να
καλύψει κάθε φωτογραφική ανάγκη: διαθέτει τον τελευταίο τεχνολογικό εξοπλι-
σμό, εξασφαλίζοντας πολλαπλές εφαρμογές και απεριόριστες δυνατότητες έκφρα-
σης. Όλα αυτά τα χρόνια, ο σκοπός του δημιουργού έχει παραμείνει ο ίδιος: η
δημιουργία φωτογραφιών με την καλύτερη δυνατή ποιότητα!
Δείτε δουλειές του φωτογράφου στο www.zitastudio.gr



• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: 25351500 (ΚΥΠΡΟΣ) +30 2108320834 (ΕΛΛΑΔΑ) 
• E-MAIL: fototakis@cytanet.com.cy (ΚΥΠΡΟΣ), sales@nexusmedia.gr (ΕΛΛΑΔΑ) 
• FAX: +30 2108320729 (ΕΛΛΑΔΑ) 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 10.00-17.00 (ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

• Διάρκεια: 2.5 ώρες

• Κόστος συμμετοχής: 70€ 

• Ώρες & ημέρες διεξαγωγής:

Σάββατο 3/12/2016 13:00 – 15:30 & 16:00 – 18:30 (Αίθουσα 1)

Κυριακή 4/12/2016 13:00 – 15:30 & 16:00 – 18:30 (Αίθουσα 1)



ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΕΙΩΝ RAW

SPYROS CHRISTOFI

Ο εισηγητής

WORK EXPERIENCE
Current: Public, Nicosia, Photography Department
Manager. Managing a team of three, I am responsi-
ble for their technical understanding of the photo-
graphic equipment. I monitor the sales and
performance of the team, as well as working closely
with the product management on hot and current

equipment.
2012 – Current: Freelance Photography Tutor, Nicosia, CY.
Creating lesson plans oriented to the needs of the particular students, including Introduc-
tion to Photography courses, learning how to escape technical limitations, or focusing
the outline of the class to a specialized aspect such as food photography. 
2006 – Current: Freelance Event Photographer.
Having to work in accordance with the needs of the client and what they want as a
product, not only gave me a keen ability to adjust my way of seeing, but also forced
me to be creative regardless of the environment or situation. 
2011 - 2012: Photography Tutor, Department of Primary Education, Nicosia, CY.
Over the course of 8 months, I took a group of 7 adults, from absolute beginner level
with little, to no knowledge of photography, guiding them through a course which
ended with a sell-out showcase exhibition of their work.
2009 - 2010: Photography Teacher, Kontides Private School, Limassol, CY.
Introducing photography to a group of children between 5-12 at an after school activity
centre for kids. Teaching a group of varying ages and levels of understanding, taught
me to engage in different and creative ways.
2007 - 2008: CVi International, Manchester, UK, Area Coordinator and Photogra-
pher 



EDUCATION
Sept. 2008 – Jun. 2009
University of Wales, Newport school of Art, Wales, UK,
Documentary Photography (MA)
Sept. 2004 – Jun. 2007
Thames Valley University, London, UK
Photography and Digital Imaging Specialist, BA Hons 2:1
Sept. 2002 – Jun. 2004
Leica Academy, Athens, Greece
HND Technician of Applied Photography.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

• Προετοιμασία – Λήψη – Επεξεργασία ψηφιακών αρχείων με το Adobe Photoshop CS.
• Πώς να χρησιμοποιείτε το Adobe Raw Converter για να επηρεάσετε παραμέτρους της
εικόνας, βελτίωση Sharpness, Color Correction, Grayscale conversion & split toning.
• Πώς να χρησιμοποιούνται τα Layers για το Photoshop CS για επεξεργασία εικόνας.

• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: 25351500 (ΚΥΠΡΟΣ) +30 2108320834 (ΕΛΛΑΔΑ) 

• E-MAIL: fototakis@cytanet.com.cy (ΚΥΠΡΟΣ), sales@nexusmedia.gr (ΕΛΛΑΔΑ) 

• FAX: +30 2108320729 (ΕΛΛΑΔΑ) 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 10.00-17.00 (ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

• Διάρκεια: 2 ώρες

• Κόστος συμμετοχής: 40€ 

• Ώρα & ημέρα διεξαγωγής:

Κυριακή 4/12/2016 12:30 – 14:30 & 15:00 – 17:30  (Αίθουσα 2)

Δείτε δουλειές του φωτογράφου στο www.spyroc.com



ΔΩΡΕΑΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: 

DRONES ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ 

S & M. PHOTOSHINE LTD

• Διάρκεια: 1 ώρα

• Κόστος συμμετοχής: ΔΩΡΕΑΝ 

• Ώρα & ημέρα διεξαγωγής:

Κυριακή 4/12/2016 11:00 – 12:00

• ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ: 25351500 (ΚΥΠΡΟΣ) +30 2108320834 (ΕΛΛΑΔΑ) 

• E-MAIL: fototakis@cytanet.com.cy (ΚΥΠΡΟΣ), sales@nexusmedia.gr (ΕΛΛΑΔΑ) 

• FAX: +30 2108320729 (ΕΛΛΑΔΑ) 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 10.00-17.00 (ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΑΣ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ






