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ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗ1η:
Η FUJIFILM 
GFX50S 
ΣΤΗΝ 
IMAGE+TECH 
EXPO!

H mirroless μηχανής μεσαίου φορμά της Fujifilm, GFX 50S, με αισθη-
τήρα 51.4 ΜΡ αποκαλύπτει τα μυστικά της στην κλαδική έκθεση του
χώρου, μεταξύ 10-12 Μαρτίου 2017, στο HELEXPO Maroussi!

Η μηχανή θα υποστηρίζεται από νέα σειρά
φακών Fujinon GF και θα προσφέρει την
υψηλότερη δυνατή ποιότητα εικόνας που
έχει προσφέρει μέχρι σήμερα η εταιρία.

Η σειρά Χ της Fujifilm παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά το 2011 και έχει κερδίσει την
εκτίμηση των επαγγελματιών φωτογράφων,
αλλά και των σοβαρών ερασιτεχνών, για
την ποιότητα εικόνας και την δυνατότητα κά-
λυψης ευρείας γκάμας θεμάτων, όπως
τοπία, πορτραίτα, σπορ κλπ. Οι επαγγελμα-
τίες όμως φωτογράφοι ζητούσαν μια μηχανή
με μεγαλύτερο αισθητήρα και πολύ υψηλό-
τερη ανάλυση που θα μπορούσε να χρησι-
μοποιηθεί στη διαφημιστική φωτογραφία
και στο στούντιο. Η απάντηση της Fujifilm σε
αυτούς τους φωτογράφους είναι η GFX50S!
H μηχανή χρησιμοποιεί ένα αισθητήρα
CMOS 43.8Χ32.9mm, o οποίος δίνει κο-
ρυφαία ποιότητα εικόνας. Οι φωτοδίοδοι
έχουν σχεδιαστεί ειδικά έτσι ώστε να δί-
νουν την μέγιστη δυνατή ευκρίνεια μαζί με
μεγάλο εύρος δυναμικού πεδίου. Σε αυτό
συμβάλει και το μεγάλο μέγεθος των φωτο-
διόδων, που εγγυάται ότι η μηχανή θα απο-
τυπώσει και την πιο μικρή λεπτομέρεια του
θέματος. 
Ο επεξεργαστής που χρησιμοποιεί η μηχανή
είναι ο Χ-processor Pro, o οποίος είναι γνω-
στός από τη σειρά Χ, και ο οποίος υποστηρί-
ζει τις λειτουργίες προσομοίωσης φιλμ της
εταιρίας αλλά και εξασφαλίζει κορυφαία
αποτελέσματα. Μια νέα λειτουργία της μη-
χανής είναι η Color Chrome Effect, η οποία
δίνει πολύ έντονο χρωματικό κορεσμό σε
λήψεις που δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί
αυτό. 



Η GFX50S μπορεί να κάνει και λήψη
βίντεο Full HD στα 30p, χρησιμοποι-
ώντας τις ίδιες λειτουργίες προσομοί-
ωσης φιλμ.
Με την Fujifilm GFX50S μπορείτε να
πάρετε εικόνες JPEG, σε 3 επίπεδα
συμπίεσης, εικόνες RAW, συμπιεσμέ-
νες και ασυμπίεστες, καθώς και εικό-
νες TIFF.
Η μοντούρα της μηχανής είναι νέας
σχεδίασης, «G Mount», και έχει διάμε-
τρο 65mm, κάτι που δίνει μεγάλη ευε-
λιξία στη σχεδίαση φακών. 
Η εικόνα που δίνει ο αισθητήρας προ-
σαρμόζεται σε διάφορες αναλογίες
διαστάσεων, όπως 4:3, 3:2, 1:1,
4:5, 6:7, 6:17, αναλογίες που ήταν
διαθέσιμες την εποχή των μηχανών
φιλμ μεσαίου και μεγάλου φορμά. 
Σε σύγκριση με τις συμβατικές μηχανές
μεσαίου φορμά, η mirroless GFX είναι
πιο ελαφριά και με μικρότερες διαστά-
σεις. Εχει βάρος μόλις 1230gr, μαζί
με το φακό GF63mm f/2.8 R WR,
τιμή που είναι το 60% του βάρους μιας
μεσαίου φορμά DSLR. Σε αυτό συμβά-
λει και η κατασκευή του σώματος από
κράμα μαγνησίου. Επιπλέον το σώμα
διαθέτει στεγανότητα ενάντια σε σκόνη
και υγρασία και μπορεί να λειτουργή-
σει και σε θερμοκρασίες μέχρι -10oC.
Η GFX 50S θα είναι η πρώτη μηχανή
που θα χρησιμοποιεί αποσπώμενο
ηλεκτρονικό σκόπευτρο, το οποίο μπο-
ρεί ο φωτογράφος να αφαιρεί όταν
χρησιμοποιεί εξωτερική οθόνη ή όταν
θέλει να είναι η μηχανή πιο συμπαγής.
Επιπλέον ένας πρόσθετος προσαρμο-
γέας κάνει δυνατή την τοποθέτηση του
ηλεκτρονικού σκοπεύτρου σε γωνία
μέχρι 90o κάθετα ή 45o οριζόντια, σε

σχέση με τη μηχανή, προσφέροντας
έτσι μεγαλύτερη ευελιξία στο χρήστη. 
Η οθόνη LCD έχει διαγώνιο 3.2” και
διαθέτει λειτουργία αφής, δυνατότητα
που βελτιώνει κατά πολύ την ευκολία
χρήσης. Επίσης η οθόνη είναι αναδι-
πλούμενη σε 3 άξονες, έτσι ο φωτο-
γράφος μπορεί να βρίσκεται
οποιαδήποτε γωνία σε σχέση με τη 
μηχανή.
Στα προαιρετικά εξαρτήματα περιλαμ-
βάνεται μπαταριοθήκη που κάνει εύκο-
λες τις κάθετες λήψεις. Οι φακοί που
θα υποστηρίζουν την νέα μηχανή
έχουν σχεδιαστεί και για το μέλλον,
έτσι ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις
αισθητήρων με ανάλυση 100 ΜΡ. 
Ο συντελεστής πολλαπλασιασμού
εστιακού μήκους, για αναγωγή στο 
σύστημα full frame, είναι 1.7Χ.  

Οι νέοι φακοί είναι οι εξής:
• GF63mm f/2.8 R WR, με εστιακό
μήκος αντίστοιχο με 50mm στο φορμά
35mm
• GF32-64mm f/4 R LM WR, με
εστιακό μήκος αντίστοιχο με 25-51mm
στο φορμά 35mm
• GF120mm f/4 macro R LM OIS
WR, με εστιακό μήκος αντίστοιχο με
95mm στο φορμά 35mm
• GF110mm f/2 R LM WR, με
εστιακό μήκος αντίστοιχο με 87mm
στο φορμά 35mm
• GF23mm f/4 R LM WR, με εστιακό
μήκος αντίστοιχο με 18mm στο φορμά
35mm
• GF45mm f/2.8 R WR, με εστιακό
μήκος αντίστοιχο με 35mm στο φορμά
35mm



Με το να φωτογραφίσεις ένα ωραίο ηλιοβασίλεμα, 
σίγουρα δεν κερδίζεις βραβείο πρωτοτυπίας. 

Ο @george_bozouris όμως, βρήκε έναν πολύ πρωτό-
τυπο και εντυπωσιακό τρόπο να απαθανατίσει ένα τόσο
τετριμμένο θέμα. Κρατώντας το φίλτρο του φακού του,
κατάφερε να δημιουργήσει ένα στρογγυλό κάδρο, το

οποίο σε συνδυασμό με το ισχυρό bokeh και το έντονο
κόκκινο χρώμα, αναδεικνύει το μαγικό ηλιοβασίλεμα

προσδίδοντάς του μια νέα διάσταση!

Γιώργος Μασχαλίδης

www.instagram.com/george_bozouris/



Πρακτικά, εφαρμόσιμα και αποτελεσματικά
εργαλεία πωλήσεων για φωτογράφους!

“H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ”:
ΔΩΡΕΑΝ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ
ΤΗΝ ALBUMAKE!



albumake.com/seminars-2/ 

Η Albumake, θέλοντας να ευχαριστήσει τους επισκέ-
πτες της στην 1η IMAGE+TECH expo, διοργανώνει
ένα ξεχωριστό σεμινάριο διάρκειας 2 ωρών, στην 
ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα εκπαίδευσης και 
σχεδιασμού, στις νέες εγκαταστάσεις της, στο 
Κορωπί, στις 13 Μαρτίου 2017. 

Οι ειδικοί της Albumake θα σας εξηγήσουν το πώς να
ενισχύσετε τις διαπραγματευτικές δεξιότητές σας,
ώστε να αυξήσετε το εισόδημά σας σε εντυπωσιακό
βαθμό.

ΣΚΟΠΟΙ

Το σεμινάριο στοχεύει στα παρακάτω: 

• Να σας εφοδιάσει με τεχνικές διαπραγματεύσεων
που θα σας βοηθήσουν να ΚΑΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ,
σε μια ταχύτατα μεταβαλλόμενη αγορά.
• Να προβλέψετε τη συμπεριφορά του πελάτη και να
την επηρεάσετε ανάλογα με τα συναισθήματά του.
• Να πουλάτε στην τιμή που θέλετε, δίχως να αναγ-
κάζεστε να μειώνετε τις τιμές σας.
• Να αντιμετωπίσετε με επιτυχία, κάθε αντίρρηση του
πελάτη.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ

• Ιδανική σκηνή – όραμα
• Συναίσθημα vs Λογικής
• Ο παράγοντας «φόβος» στη λήψη αγοραστικών
αποφάσεων
• Η τιμή δεν είναι πρόβλημα
• Είστε κοντά στην αποτυχία και το γνωρίζετε – Αντι-
στρέψτε την κατάσταση.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται σε φωτογράφους γάμων
και βαπτίσεων.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΘΕΣΕΩΝ
Συνολικά θα υπάρξουν 350 συμμετοχές δωρεάν  από
το site της Albumake (www.albumake.com) έως τις
25 Φεβρουαρίου. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Η συνολική διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι 2
ώρες. Ώρες μαθημάτων: 09.00 -11:00, 11:30-
13:30, 14:30-16:30, 17:30-19:30.

ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
• Για τους συμμετέχοντες από την επαρχία, θα 
υπάρχει μεταφορικό μέσο ΠΡΟΣ το αεροδρόμιο, 
που απέχει 5 λεπτά από την έδρα της Albumake.
• Καθώς αναμένεται πολύ μεγάλη συμμέτοχη, η 
Albumake θα προγραμματίσει λίστα αναμονής στην
κεντρική της σελίδα για επανάληψη του σεμιναρίου.



imageandtech.gr/index.php/el/for-visitors/registration 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ 
ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ!

Online registration για επισκέπτες, εκθέτες και εκπροσώπους τύπου!

• Θέλετε να δείτε πρώτοι, τα καινούρια μοντέλα
που θα κυκλοφορήσουν κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς;
• Επιθυμείτε να πληροφορηθείτε τις τάσεις που
πρόκειται να επικρατήσουν στους τομείς της φωτο-
γραφίας, του βίντεο, του mobile και του ΙΤ;
• Επιδιώκετε να μάθετε με ποιο τρόπο θα αναπτύ-
ξετε καινοτόμες υπηρεσίες ώστε να απευθυνθείτε
σε κατά το δυνατόν περισσότερο διευρυμένο πελα-
τολόγιο;
• Σας απασχολεί να διαθέτετε την κατάλληλη ενη-
μέρωση έτσι ώστε να καθοδηγήσετε τους πελάτες
και συνεργάτες σας σε ασφαλείς επιλογές που θα
τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν περαιτέρω;

Κάντε τώρα την εγγραφή σας στην
IMAGE+TECH expo στο link της σελίδας! 

Εκεί θα μάθετε όλες τις απαντήσεις, θα δείτε τα
καινούρια προϊόντα, θα πληροφορηθείτε τις νέες
εξελίξεις και θα έχετε την ευκαιρία να εξετάσετε
νέες συνεργασίες.

Οι μεγαλύτερες εταιρείες των κλάδων της φωτο-
γραφίας, της εικόνας και της τεχνολογίας, οι οποίες
σηματοδοτούν τις τεχνολογικές όσο και προϊοντικές
εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, εισάγοντας και
θέτοντας τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς θα δώ-
σουν το παρόν στην έκθεση IMAGE+TECH expo.

Φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, κινητά τη-
λέφωνα, οθόνες, φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογι-
στές, εκτυπωτές, τηλεοράσεις, φακοί, φίλτρα και
αξεσουάρ, επαγγελματικός εξοπλισμός, gaming,
"έξυπνες“ συσκευές κ.ά. αναμένεται -μεταξύ άλλων-
να κλέψουν την παράσταση στην IMAGE+TECH
expo.

Δείτε, αγγίξτε, περιεργαστείτε και πληροφορηθείτε
τις καινοτομίες, τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότη-
τες που προσφέρουν τα leading brands της παγκό-
σμιας αγοράς.

Ενδιαφέρεστε να μάθετε από πρώτο χέρι τι καινού-
ριο έχουν να προσφέρουν οι: 

Samsung, Fujifilm, Kodak, Panasonic,
Olympus, GoPro, Lumix, Garmin, Canon,
BenQ, Patriot, Pepper, Shuttle, Vanguard,
ViewSonic, Western Digital, Aputure, As-
pectra, Avtec, Camrade, Chimera, Cobra
Crane, Cullmann, DJI, Evoc, Hague,
Henzo, Ikan, Ilford, Innova, Jinbei, Komfi,
Lenco, Metz, Miggo, Miller, Mole Richard-
son Co., MTF, Nilox, Nisi, Noritsu, Orca,
Renz, Riva Case, Savage, Schneider Op-
tics, Sky DSB, Steadicam, Synology,
Tecco, Technotape, Tiffen, Tilta, Veho,
Veritek, VisibleDust, Zacuto
...και πολλά άλλα κορυφαία brands;

Ραντεβού στην IMAGE+TECH expo από τις
10 έως και τις 12 Μαρτίου 2017 στο Εκθε-
σιακό Κέντρο HELEXPO (Λ. Κηφισίας 39,
Μαρούσι).



www.albapv.gr 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η Χ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΣΤΗΝ
IMAGE+TECH Expo
Oι ρίζες της εταιρίας ξεκινούν από το 1927. 
Ο Μ. Κοφινάς πατέρας του Ν. Κοφινά υπήρξε ο ιδρυ-
τής της αντιπροσωπεύοντας τις εταιρείες των αδελφών
Lumiere, των επινοητών του κινηματογράφου, οι
οποίοι κατασκεύαζαν και φωτογραφικές μηχανές. 
Ο Ν. Κοφινάς συνέχισε στην ίδια δραστηριότητα
στον τομέα του photofinishing, της αυτόματης δηλαδή
επεξεργασίας (εμφάνιση- εκτύπωση) μετά τη λήψη. Με
την πρόσληψη του Χαράλαμπου Αλεξάνδρου, o προ-
σανατολισμός της εταιρίας στράφηκε σταδιακά προς
τον επαγγελματικό εξοπλισμό στούντιο. Για πάνω από
σαράντα χρόνια, οι σημαντικότερες εταιρίες επαγγελ-
ματικού εξοπλισμού του φωτογραφικού χώρου της
εμπιστεύτηκαν την αποκλειστική αντιπροσώπευση των
προϊόντων τους στη χώρα μας.
Τα τελευταία χρόνια, με τις αλλαγές που εν τω μεταξύ
επέβαλε η ψηφιακή τεχνολογία στην φωτογραφία, οι
περισσότερες από τις εταιρίες που αντιπροσωπεύει
στράφηκαν προς την παραγωγή και προϊόντων για την
ευρύτερη φωτογραφική αγορά. Το ίδιο έπραξε
και η εταιρία, εισάγοντας προϊόντα ευρύτερης κατανά-
λωσης. Επιπλέον, η ψηφιακή τεχνολογία επέβαλε και
την ουσιαστική συγχώνευση της φωτογραφίας με το
βίντεο. 

Γι’ αυτό η εταιρία επεκτάθηκε εδώ και καιρό στην εμ-
πορία προϊόντων βίντεο, όπως και κάθε είδους φωτι-
στικών (led, ψυχρού φωτισμού φθορισμού, και
λαμπτήρων πυράκτωσης), γερανών, stabilizers κ.λπ.
Παράλληλα με το επαρκές σχεδόν πάντοτε απόθεμα
εμπορευμάτων, θεώρησε καθήκον της να εξασφαλίσει
την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των προϊόντων της
μετά την πώληση. Για το λόγο αυτό, οργάνωσε το τε-
χνικό της τμήμα και έτσι έχει στη διάθεση των πελα-
τών της και τεχνική υποστήριξη. Η επιλογή των
προϊόντων που αντιπροσωπεύει γίνεται με κριτήριο τη
γνώση του αντικειμένου και με γνώμονα την καλύτερη
σχέση ποιότητας/τιμής.



www.ricoh-imaging.gr 

Η RICOH IMAGING είναι ένας κορυφαίος κατασκευαστής 
εξοπλισμού επαγγελματικής απεικόνισης, με την μακρά 
κληρονομιά των εταιριών Ricoh και Pentax. 

Η γκάμα
των προ-
ϊόντων
είναι ευ-
ρεία και
περιλαμ-
βάνει ψη-
φιακές
SLR, μηχα-

νές μεσαίου φορμά, σύστημα μηχανών εναλλάξιμων
φακών (mirrorless), επαγγελματικές και compact φω-
τογραφικές μηχανές και ένα ευρύ φάσμα φακών,
κιαλιών, τηλεσκοπίων και αξεσουάρ υψηλής απόδο-
σης. Η εταιρία έχει της ρίζες της το 1919, όταν η
Asahi Optical Joint Stock Co ιδρύθηκε στην περιοχή
Nishi-Sugamo του Τόκιο για την κατασκευή φακών
για γυαλιά. Το 1938, η εταιρία διεύρυνε την γκάμα
των προϊόντων της και των υπηρεσιών που περιλάμ-
βανε τον σχεδιασμό και την κατασκευή φωτογραφι-
κών φακών και κιαλιών με το όνομα Asahi OPTICAL
CO. LTD. Τελικά μετονομάστηκε και πάλι σε PENTAX
το 2002. Από την 1η Οκτωβρίου 2011, αποτελεί
θυγατρική της Ricoh Company Ltd σε ποσοστό 100%

και λειτουργεί ως Ricoh Imaging Company Ltd από
την 1η Αυγούστου 2013. To 2013 η Ricoh Imaging
παρουσίασε την πρώτη πραγματική 360 (three sixty)
φωτογραφική μηχανή μεγέθους τσέπης, την Ricoh
Theta, δημιουργώντας την συγκεκριμένη κατηγορία
προϊόντων στην οποία παραμένει πρωτοπόρος έως
και σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τα προϊόντα, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσε-
λίδα του link της σελίδας. 
Η εταιρία GALAXY HELLAS ιδρύθηκε το 2007 και
αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τα προϊόντα της Ricoh
Imaging στην ελληνική και κυπριακή αγορά από το
2014. 
Τα προϊόντα Ricoh 
Imaging / Pentax
είναι διαθέσιμα σε ένα
μεγάλο δίκτυο εξου-
σιοδοτημένων μεταπω-
λητών σε Ελλάδα και
Κύπρο καθώς και on-
line στο
www.egalaxy.gr &
www.egalaxy.com.cy

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

®

Η RICOH IMAGING ΣΤΗΝ IMAGE+TECH
Expo



www.imagetechseminars.gr

Tίτλος σεμιναρίου 
«ΒΙΝΤΕΟ ΓΑΜΟΥ ΜΕ 
ΚΑΘΑΡΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ-
ΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ». 
Διεξάγεται την Κυριακή
12/3/2017 (10πμ-12:30μμ).
Στα πλαίσια του προγράμματος σεμιναρίων της
IMAGE+TECH expo 2017 ο Γάλλος σκηνοθέτης
Pascal Délé θα μας δείξει τα βήματα που πρέπει
να κάνουμε, ώστε να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνι-
κές του κινηματογράφου σε ένα βίντεο γάμου. 

Επίσης θα μιλήσει για τις πολλές και αξιοσημεί-
ωτες διαφορές ανάμεσα σε ένα παραδοσιακό
βίντεο γάμου και τη προσέγγιση που χρησιμο-
ποιεί, αναλύοντας τον τρόπο σκέψης, την αισθη-
τική και τη σύνθεση της εικόνας και θα εξηγήσει
τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούμε τα σύγ-
χρονα μέσα ώστε να δώσουμε σε μια ταινία
γάμου κινηματογραφική ατμόσφαιρα!

Αναφέρει σχετικά πως συχνά τον ρωτούν «Γιατί
θέλεις να ασχολείσαι με το βίντεο του γάμου;». 
Η απάντησή του είναι: «Γιατί θέλω να κάνω σαν
δουλειά αυτό που μου αρέσει. Θέλω να αρπάζω

την στιγμή των ανθρώπων όταν μοιράζονται το αγνό συναί-
σθημα και να αλιεύω αυτές τις αναμνήσεις, όσο πιο φυ-
σικά γίνεται.»

Μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε, τη
δωρεάν θέση για το σεμινάριο που προσέφερε το
Photonet, την εξασφάλισε η Marianthi Papavan-
geli.

• Το κόστος παρακολούθησης είναι 30€.
• Θα υπάρχει ταυτόχρονη αυτόματη μετάφραση στα 
ελληνικά με ακουστικά.

PASCAL DELE

Το Photonet θα κληρώσει δωρεάν θέσεις για όλα τα σεμινάρια της IMAGE+TECH expo. 

Λεπτομέρειες στο www.nexusmedia.gr 

www.imagetechseminars.gr

Tίτλος σεμιναρίου «INSIDE
THE MIND OF POL PUNTO
– WORK ANALYSIS». 
Διεξάγεται τo Σάββατο
11/3/2017 (18:30-21:00).

Στα πλαίσια του πρόγράμματος σεμιναρίων της
IMAGE+TECH expo 2017 o ισπανικής καταγω-
γής κινηματογραφιστής, που ζει μόνιμα στο Βερο-
λίνο, θα μας βοηθήσει να «ξεκινήσουμε από το
τρόπο που δημιουργούμε τη βίντεο ιστορία ενός
γάμου και να καταλήξουμε στην επεξεργασία της
εικόνας!» Ο Pol Punto αν και σπούδασε Πολιτι-
κός Μηχανικός, προτίμησε να ασχοληθεί με την
τέχνη video, φτιάχνοντας ιστορίες που περιγρά-
φουν τη ζωή σημαντικών στιγμών των ανθρώπων
που βιντεοσκοπεί.
Ο ίδιος λέει: «Η εργασία έχει νόημα μόνο αν ζω
να κάνω αυτό που αγαπώ. Συνειδητοποίησα ότι
ένα βίντεο γάμου μπορεί να είναι κάτι παραπάνω
από μερικές γλυκές και προκαθορισμένες φωτο-
γραφίες ρομαντισμού ή αγάπης. Πιστεύω ότι μπο-
ρείς να εφαρμόσεις την οπτική γλώσσα για να
διηγηθείς αληθινές, δημιουργικές και περισσό-
τερο ειλικρινείς ιστορίες. 

Στόχος μου είναι να γνωρίσω σε βάθος τους ανθρώπους
που βιντεοσκοπώ, και αυτό με βοηθάει να αναδεικνύω πε-
ρισσότερο τα αυθεντικά συναισθήματα των ιστοριών που
δημιουργώ. Φαντάστηκα ότι αν είχα την ευκαιρία να παρα-
κολουθήσω το γάμο των γονιών μου από αυτή την οπτική
πλευρά, θα ήταν καταπληκτικό.»

Μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε, τη
δωρεάν θέση για το σεμινάριο που προσέφερε το
Photonet, την εξασφάλισε η Fani Toumpoulidou.

• Το κόστος παρακολούθησης του σεμιναρίου είναι 30€.
• Θα υπάρχει ταυτόχρονη αυτόματη μετάφραση στα ελλη-
νικά με ακουστικά.

POL PUNTO

Το Photonet θα κληρώσει δωρεάν θέσεις για όλα τα σεμινάρια της IMAGE+TECH expo. 

Λεπτομέρειες στο www.nexusmedia.gr 



http://www.imageandtech.gr 

Οι νικητές των κληρώ-
σεων που διεξάγουμε για
τα σεμινάρια της
IMAGE+TECH expo 2017
προκειμένου να κατοχυ-
ρώσουν τη θέση τους σε
αυτά, πρέπει να ακολου-
θήσουν μια απλή διαδικα-
σία!

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τα παρακάτω
βήματα:

• Να προχωρήσουν κανονικά σε παραγγελία
στο site www.imagetechseminars.gr και να δη-
λώσουν μία από τις 3 τράπεζες που προτείνει το
σύστημα, στο τέλος της παραγγελίας, πατώντας
«ολοκλήρωση» για να ολοκληρωθεί η παραγγε-
λία τους.

• Στη συνέχεια, δεν κάνουν κάποια κατάθεση αλλά απο-
στέλλουν email στο info@imagetechseminars.gr γράφον-
τας το όνομά τους, τον πενταψήφιο κωδικό παραγγελίας
που τους δίνει το σύστημα (π.χ.: 10620) και αναφορά πως
κέρδισαν δωρεάν εισιτήριο στο σεμινάριο από το περιο-
δικό Photonet.

Eντός ενός 24ώρου περίπου, θα λάβουν email επιβεβαί-
ωσης της κατοχύρωσης της θέσης τους.

IMAGE+TECH SEMINARS:
ENHMΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ
ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ ΜΑΣ

www.thmphoto.gr 

«ΑΜΟΛΑ ΚΑΛΟΥΜΠΑ!» ΤΗΝ
ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Κούλουμα για παιδιά, γονείς και φίλους διοργανώνει την
Καθαρά Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:30-
13:30 το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και προ-
σκαλεί όλους να γεμίσουν με χαρταετούς τον ουρανό,
στην Α’ Προβλήτα του Λιμένος Θεσσαλονίκης!

Στον εξωτερικό χώρο του ΜΦΘ, όπου οι μικροί 
επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την 

Καθαρά Δευτέρα στο κέντρο της πόλης και να ακού-
σουν δυνατά το «Αμόλα καλούμπα!». 

Το πρωί εκείνης της
ημέρας, το ΜΦΘ θα
διαθέσει στους παρευ-
ρισκόμενους 100
χαρταετούς δωρεάν,
οι οποίοι θα απογει-
ωθούν και θα συναν-
τηθούν στον αέρα της
Θεσσαλονίκης! 

Επιπλέον, όποιοι το
επιθυμούν μπορούν
να φέρουν τον δικό
τους χαρταετό, καθώς
επίσης λαγάνες και νη-
στίσιμες νοστιμιές για
ένα υπαίθριο πικ νικ
στο Λιμάνι Θεσσαλο-
νίκης! 



ekfagr.blogspot.gr/            sifopi.blogspot.gr/ 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΦΑ+ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
Η αρχή έγινε την περασμένη Κυριακή στο μεζεδοπωλείο ΑΜΜΟΣ,
όπου και πραγματοποιήθηκε ο χορός της ΕΚΦΑ, με μαζική συμμετοχή
και υψηλούς ρυθμούς διασκέδασης.

Ακολούθησε, τη Δευτέρα το απόγευμα, το κόψιμο της πίτας του Συνδέ-
σμου Καλλιτεχνών Φωτογράφων Πειραιά, στα γραφεία του Συνδέσμου.

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις δύο εκδηλώσεις ακολουθούν παρα-
κάτω. Μ.Μ.

Το διήμερο 19 και 20 Φεβρουαρίου, είχα την ευκαιρία να παρευρεθώ σε δυο εκδηλώσεις με έντονο φωτογραφικό ενδιαφέρον. 

Από τα αριστερά προς τα δεξιά εικονίζονται οι: Ζήσης Κυριακίδης (Γεν. Γραμματέας ΕΚΦΑ), Ευθύμιος

Μωϋσιάδης (Ταμίας ΕΚΦΑ), Τάκης Τζίμας (περιοδικό Φωτογράφος), Σπύρος Διαμαντόπουλος (Πρό-

εδρος της ΠΟΦ), Μενέλαος Μελετζής (περιοδικό Photonet), Βαγγέλης Μιναδάκης (Μέλος ΔΣ της

ΠΟΦ) και Βασίλειος Κωστόπουλος (Πρώην Πρόεδρος ΕΚΦΑ).

Το κέφι έχει φτάσει στο ζενίθ: ζωηρές θηλυκές υπάρξεις, ανεξαρτήτως

ηλικίας, χορεύουν στα τραπέζια!

Στιγμιότυπο από το κόψιμο της πίτας του Συνδέσμου Καλλιτεχνών Φωτογράφων Πειραιά: Ο Πρόεδρος

Αλέκος Κρίκας, έχει στα δεξιά του τον Επίτιμο Πρόεδρο Αχιλλέα Νομικό, τον Δήμαρχο Περάματος Γιάννη

Λαγουδάκη και το Γραμματέα του Δ.Σ. Ανδρέα Κόρπη. Αριστερά του, ο Πρόεδρος της ΠΟΦ. Σπύρος Δια-

μαντόπουλος και ο Αυγερινός Ναρλής, Ταμίας του Δ.Σ. του Συνδέσμου.




