


•

like us on Facebook
www.facebook.com/photonetmag

subscribe on Youtube
www.youtube.com/user/PhotoNetLab

www.nexusmedia.gr

follow us on Instagram
instagram.com/photonetmagazine

SOCIAL MEDIA

•

...ΚΑΙ H CANON ΠΑΡΟΥΣΑ
ΣΤΗΝ IMAGE+TECH expo!

NEXUS PUBLICATIONS AE:
ΤΙΑ ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ
ΜΑΣ

•

•

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙ-
ΣΜΟΣ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΣ
ΙΜΑGE+TECH expo!

•

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ IMAGE+TECH expo: 
- ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΟΥΝΤΗΣ
- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΛΟΣ
- ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΥΜΙΑΝΟΣ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΙΜΑGE+TECH Expo
- PHOTOLAB ATHENS 
ΑΚΤΙΔΗΣ Ν. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
- Κ. ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
(ENESSIS CO)
- ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΑΡΑΞΕΙΣ 

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ+KODAK ALARIS:
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ EVENT ΣΤΗΝ
ΙΜΑGE+TECH expo!

•

•

follow us on Twitter
twitter.com/photonet_mag

follow us on Google+
google.com/+NexusmediaGr

8/3/17
#473



...ΚΑΙ H CANON ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΗΝ IMAGE+TECH expo!
Η Canon Ελλάδας
συμμετέχει στην 
έκθεση IMAGE+TECH
expo μέσα από μια
πολυδιάστατη παρου-
σία, η οποία περιλαμ-
βάνει χορηγία
σεμιναρίων επαγγελ-
ματικής φωτογρα-
φίας, καθώς και
ειδικό χώρο, στον
οποίο θα επιδει-
κνύονται προϊόντα
εκτύπωσης, καθώς
και οι υπηρεσίες που
προσφέρει η Canon
στους επαγγελματίες
της εικόνας, με επί-
κεντρο το ολοκληρω-
μένο πλαίσιο
επαγγελματικής υπο-
στήριξης Canon Pro-
fessional Services.



www.canon.gr 

Ειδικότερα, η Canon Ελλάδας σε ειδικό χώρο θα ενημε-

ρώνει για τις πτυχές και τα πλεονεκτήματα του πλαισίου

υποστήριξης Canon Professional Services (CPS), που παρέ-

χεται στους επαγγελματίες φωτογράφους και κινηματογρα-

φιστές, που επιζητούν αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και

ενημέρωση σχετικά με νέες τεχνολογίες, για προϊόντα και

εξοπλισμό της Canon που βελτιώνουν την ποιότητα και την

προστιθέμενη αξία

των υπηρεσιών που

παρέχουν οι επαγ-

γελματίες στους πε-

λάτες τους. 

Οι επαγγελματίες,

αφού έχουν ενημερωθεί λεπτομερώς σχετικά με το πρό-

γραμμα υποστήριξης CPS και έχουν δει από κοντά τα 

πλεονεκτήματά του, θα μπορούν, αν επιθυμούν, να εγγρα-

φούν επί τόπου στη συγκεκριμένη υπηρεσία αν έχουν τα

απαραίτητα δικαιολογητικά.

Παράλληλα, θα υπάρχει ειδικό σημείο, στον κεντρικό

χώρο της έκθεσης, όπου θα επιδεικνύεται επί τόπου η δια-

δικασία συντήρησης του επαγγελματικού φωτογραφικού

εξοπλισμού Canon, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του

προγράμματος CPS. Επίσης, θα υπάρχει σταθμός εκτύπω-

σης, στον οποίο θα επιδεικνύονται εκτυπώσεις υψηλής ποι-

ότητας σε κορυφαία μοντέλα φωτογραφικών εκτυπωτών

Canon Pixma, σε διάσταση Α4 και Α3, από live φωτογρα-

φήσεις που θα πραγματοποιούνται στον εκθεσιακό χώρο,

χρησιμοποιώντας κορυφαίο επαγγελματικό φωτογραφικό

εξοπλισμό της σειράς Canon EOS.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κεντρικοί ομιλητές των σεμινα-

ρίων της έκθεσης IMAGE+TECH expo, που στηρίζει η

Canon, είναι καταξιωμένοι και διεθνούς φήμης επαγγελμα-

τίες του χώρου της φωτογραφίας και του βίντεο. Ανάμεσά

τους ξεχωρίζει η παρουσία της διάσημης Αμερικανίδας φω-

τογράφου μόδας και Canon Ambassador, Lindsay Adler.

Η πασίγνωστη φωτογράφος, που έχει συνεργαστεί με τις

μεγαλύτερες εκδόσεις του χώρου, θα πραγματοποιήσει

δύο σεμινάρια, αποκαλύπτοντας εντυπωσιακές τεχνικές

φωτισμού και καλλιτεχνικής πόζας, δίνοντας πολύτιμες συμ-

βουλές επιτυχίας σε κάθε επαγγελματία φωτογράφο, που

θέλει να ανεβάσει το επίπεδο της ποιότητας στην τεχνική

που εφαρμόζει.

Εξαιρετικά ενδιαφέ-

ρουσα είναι και η διά-

λεξη που χορηγεί η

Canon και είναι δω-

ρεάν για το κοινό,

στην οποία ο διακεκρι-

μένος επαγγελματίας φωτογράφος και Canon Greece Am-

bassador Γιάννης Κόντος αναλύει την αισθητική της

φωτογραφίας στον τομέα της Φωτοδημοσιογραφίας και

απευθύνεται τόσο σε επαγγελματίες, όσο και σε ερασιτέ-

χνες λάτρεις της φωτογραφίας. Ο Γιάννης Κόντος είναι κά-

τοχος Διδακτορικού τίτλου (PhD) στη Φωτογραφία

Ντοκουμέντου, συνεργάτης διεθνών πρακτορείων και έχει

καλύψει τα σημαντικότερα γεγονότα του πλανήτη με απο-

στολές σε περισσότερες από 50 χώρες.

Η έκθεση IMAGE+TECH expo, η οποία πραγματοποιείται

στις εγκαταστάσεις του εκθεσιακού κέντρου Helexpo στο

Μαρούσι, 10-12 Μαρτίου 2017, συνδυάζει τη διοργά-

νωση αποκλειστικών σεμιναρίων και παρουσιάσεων που

απευθύνονται κυρίως στον επαγγελματία φωτογράφο και

εικονολήπτη, διαγωνισμούς στους οποίους μπορούν να

συμμετάσχουν επαγγελματίες ή ερασιτέχνες φωτογράφοι

και κινηματογραφιστές που θέλουν να διακριθούν με τις

δικές τους δημιουργίες - φωτογραφίες άλμπουμ ή βίντεο,

παρουσία των κορυφαίων προϊόντων, brands και εταιριών

του τομέα της φωτογραφίας και της τεχνολογίας ενώ την

έκθεση πλαισιώνουν ομιλίες πάνω σε θέματα τεχνολογίας

ψηφιακής απεικόνισης, παρουσιάσεις, workshops, events

και πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα.



Ας δούμε πιο συγκεκριμένα τι έχουμε ετοιμάσει για
εσάς: 
• 6 νέα και πρωτότυπα φωτογραφικά t-shirt σε αποκλειστικά σχέ-

δια, σε ειδικές τιμές αποκλειστικά για την έκθεση!

• 3 αποκλειστικά σχέδια για 60 συλλεκτικά t-shirts αφιερωμένα

στην drone-mania! 

• Όλα τα βιβλία των εκδόσεών μας, σε μοναδικές τιμές, αποκλει-

στικά για την έκθεση!

• Τα τελευταία κομμάτια του Photonet Diary 2017, του μοναδικού

ημερήσιου ημερολόγιου που είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στη

φωτογραφική αγορά

• Τα τελευταία τεύχη των περιοδικών μας Photonet & Professional

• Μια χρηστική προσφορά που αφορά την ασφάλεια όλων μας

στο δρόμο: ειδικά φωσφοριζέ γιλέκα, απαραίτητα για τη νύχτα,

όταν βρισκόμαστε εκτός αυτοκινήτου. Δώρο με κάθε αγορά: mini

ραδιόφωνο - φακός

• Eιδικά για το Professional, εάν είστε επαγγελματίας του χώρου

της φωτογραφίας ή/και του video και δεν το λαμβάνετε, μπορείτε

να μας δώσετε τα στοιχεία σας και θα σας στέλνουμε κάθε νέο

τεύχος δωρεάν!

• Portfolio Reviews: εάν έχετε φωτογραφίες για τις οποίες θέλετε

μια δεύτερη γνώμη, είναι ευπρόσδεκτες να της δούμε (είτε έντυ-

πες, είτε σε flash drive) και εφόσον μας αρέσουν να τις δημοσιεύ-

σουμε!

• Προτάσεις θεμάτων: οι σελίδες των περιοδικών μας είναι πάν-

τοτε ανοικτές για νέες συνεργασίες. Εάν θεωρείτε πως μπορείτε

να συνδυάσετε την ικανότητα στις λήψεις και την ικανότητα στο

γραπτό λόγο, ελάτε να κουβεντιάσουμε τις ιδέες σας και να δούμε

αν ή/και πώς μπορούν να δρομολογηθούν για δημοσίευση από

τα έντυπα και ηλεκτρονικά μας μέσα!

H oμάδα του Photo Contest θα έχει ετοιμάσει για όλους
και όλες εσάς:
• Ενημέρωση και παρουσίαση του ολοκαίνουριου site 

www.photocontest.gr

Το νέο τεράστιο update είναι γεγονός και θα παρουσιαστεί αναλυ-

τικά σε laptop και tablet στο περίπτερο.

• Θα παρουσιαστεί επίσης το νέο design του site, του λογοτύπου

και κάθε νέας σελίδας του website!

• Ο Γιώργος Μασχαλίδης, ο Δημήτρης Βακρινός και όλη η ομάδα

από το Photo Contest θα είναι διαθέσιμοι στο περίπτερο, όλες τις

ημέρες της έκθεσης, και είναι ανυπόμονοι να σας γνωρίσουν!

• Θα υπάρχουν διαθέσιμα προς πώληση τα ολοκαίνουρια καπέλα

με το νέο λογότυπο του Photo Contest!

• Συμμετοχή στην ομάδα: Η ομάδα είναι πάντοτε ανοιχτή για νέες

συνεργασίες και για νέα μέλη. Σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει

κάτι τέτοιο, ελάτε να συζητήσουμε από κοντά την κατάλληλη θέση

σας στο Photo Contest! 

• Αποστολή portfolio: Πάντα μας ενδιαφέρει να προβάλλουμε

νέα ταλέντα και καλές φωτογραφίες. Ελάτε και δείξτε μας τις φω-

τογραφίες σας, ή κάποιο φωτογραφικό project που θα μπορούσε

να παρουσιαστεί μέσω του νέου site, της εκπομπής Phototalk ή του

περιοδικού Photonet.

TI ΘΑ ΔΕΙΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΑΣ!
H ευκαιρία μας να τα πούμε από κοντά
πλησιάζει: 10-11 και 12 Μαρτίου, σας
περιμένουμε στο Helexpo Maroussi,
παρέα με την μεγαλύτερη ελληνική
φωτογραφική κοινότητα, 
το Photocontest!

ΕΠΙΠΕΔΟ Β
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Σε συνεργασία με το Photo Contest, οργανώνουμε ένα
διαγωνισμό που θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στους
χώρους της IMAGE+TECH expo, καθόλη τη διάρκεια της
έκθεσης. Σας καλούμε να φωτογραφίσετε στην έκθεση με
οποιοδήποτε μέσο (DSLR, CSC, compact, smartphone) 
δίνοντας έμφαση στις πολυάριθμες παράλληλες εκδηλώ-
σεις και δράσεις που θα παρουσιαστούν στη διάρκειά
της: συναυλίες, χορευτικά show, και πολλές ακόμη 
δραστηριότητες με φωτογραφικό ενδιαφέρον, θα λάβουν
χώρα κατά τη διάρκεια του τριημέρου.



Η διαδικασία συμμετοχής
είναι πολύ απλή. Προκει-
μένου να λάβετε μέρος,
θα έρθετε στο κοινό μας
περίπτερο και θα παρα-
δώσετε μία και μόνο
λήψη την οποία εσείς θα
επιλέξετε και θα εκτυπώ-
σετε σε ένα Kodak Picture
Kiosk GS Digital Station,
προσφορά της εταιρίας
ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. και
της KODAK ALARIS, που
θα υπάρχει στο περίπτερό
μας ειδικά για τις ανάγκες
του διαγωνισμού. Οι φω-
τογραφίες θα πρέπει να
είναι σε  μορφή JPEG και
ανεπεξέργαστες. Αφού
εκτυπωθούν θα κρεμα-

στούν σε ειδικό τοίχο του περιπτέρου μας, μαζί με τις
υπόλοιπες συμμετοχές!
Μετά το τέλος της έκθεσης, οι καλύτερες λήψεις θα πα-
ρουσιαστούν από τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα του
Photonet και του Photo Contest και θα βραβευτούν.
Ο δημιουργός της κορυφαίας φωτογραφίας του διαγω-
νισμού που θα επιλεγεί από τα μέλη της συντακτικής
ομάδας του Photonet και του Photo Contest θα κερδί-
σει ένα μεγάλο δώρο, αξίας 850€: μια Fujifilm X-T10,
kit  με το φακό XC 16-50mm F3.5-5.6 OIS II. 
Ο μεγάλος νικητής θα ανακοινωθεί την Κυριακή 12
Μαρτίου, στις 6μμ, στο περίπτερό μας. Την Δευτέρα 13
Μαρτίου, στις 3μμ, το όνομά του θα αναρτηθεί στα
πλαίσια ειδικής σχετικής δημοσίευσης, που θα γίνει
στο nexusmedia.gr αλλά και στις σελίδες μας στα 
socialmedia.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ PHOTONET & PHOTOCONTEST



ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΦ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΚΑΙ
HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ   

www.nexusmedia.gr/pof-announce-
ment-about-wrm/

KYKΛΟΦΟΡΗΣΕ ΤΟ 71o TEYXOΣ ΤΟΥ 
PROFESSIONAL! 

www.nexusmedia.gr/professional-
71/

CITYSCAPES ΣΤΗΝ BLANK WALL GALLERY 
www.nexusmedia.gr/cityscapes-in-

blank-wall-gallery/

Η LG ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΝΕΟ G6 
www.nexusmedia.gr/lg-g6



www.kabanaos.gr/index.php/el/ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Ο ντράμερ Στρατής Άγγελος Σούντρης του συγκροτήματος
Locomondo θα παίξει, σε μια live performance, στο περί-
πτερο της εταιρίας ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε., το Σάββατο 11
Μαρτίου, στις 6 το απόγευμα.

Φωτογραφίστε το μουσικό event, εκτυπώστε άμεσα σε εκτυ-
πωτές τελευταίας τεχνολογίας της KODAK και κρατήστε τις
στιγμές «ζωντανές» για πάντα!

Σας περιμένουν πολλές εκπλήξεις!

Στο πλαίσιο της έκθεσης IMAGE+TECH expo η εταιρία ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ Α.Ε.Ε. και η KODAK ALARIS σάς
δίνουν την ευκαιρία να δοκιμάσετε  τα φωτογραφικά τους προϊόντα σε ένα πρωτότυπο event.

ΚΑΜΠΑΝΑΟΣ+KODAK ALARIS:
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ EVENT ΣΤΗΝ
ΙΜΑGE+TECH expo!



www.photolabathens.com

Η εταιρία Photolab Athens και η θυγατρική printyourphotos.gr δραστηριοποι-

ούνται στο χώρο της ψηφιακής εικόνας, εκτύπωσης και εφαρμογών με μια 

πληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.

Αριστοφάνους 6, 15561, Χολαργός, Τηλ.: 2106535747
E-mail: info@photolabathens.com 
Site: www.photolabathens.com
E-mail: www.printyourphotos.gr
Site: info@printyourphotos.gr

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

PHOTOLAB ATHENS 
ΑΚΤΙΔΗΣ Ν. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ



www.enessis-co.gr 

Ειδικεύεται στην δημιουργία, 

παραγωγή και τεχνογνωσία συστη-

μάτων και μηχανών βιβλιοδεσίας

για ψηφιακά φωτογραφικά άλμ-

πουμ. 

Η Enessis Co., τα τελευταία 

χρόνια έχει αναπτύξει ένα εκτετα-

μένο δίκτυο συνεργατών – πελα-

τών σε όλη την Ελλάδα αλλά και

σε κάποιες χώρες του εξωτερικού.

Οι δυναμικές συνεργασίες που

έχει δημιουργήσει, με επιστημο-

νικό προσωπικό, τις έχουν δώσει

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα

όσον αφορά την ανάπτυξη και πα-

ραγωγή μηχανημάτων και 

υλικών βιβλιοδεσίας. 

Λευκωσίας 75 & Σπερχει-
άδος 11, 12133, Περιστέρι,
Τηλ.: 2105730886 
E-mail: info@enessis-co.gr 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Κ. ΜΑΧΑΛΙΩΤΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε. (ENESSIS CO)



www.printingcloud.gr

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Ιδρύθηκε το 1999 στη Θεσσαλο-

νίκη. 

Δραστηριοποιείται σε τομείς όπως:

1) Παραγωγή ανεξίτηλης φωτογρα-

φίας σε πορσελάνη, χάραξη με μη-

χανήματα LASER πάνω σε γρανίτη,

ξύλο, plexiglass κ.λπ. και χάραξη σε

κρύσταλλο 3D φωτογραφίας. 

2) Πώληση μηχανημάτων κατα-

σκευής πορσελάνης και αντίστοιχων

αναλώσιμων. 

3) Πώληση Μηχανημάτων όπως πρέσες, κουπιέρες, VACUM

και αντίστοιχων αναλώσιμων καθώς και USB με εκτύπωση ή

χάραξη. 

4) Εκτύπωση με UV Fuji σε οποιοδήποτε εύκαμπτο ή άκαμπτο

υλικό και 3D εκτύπωση ή χάραξη. 

5) Κοπή και χάραξη ξύλου με LASER με δυνατότητα κατα-

σκευής ποικίλων αντικειμένων.

Πάροδος Γιαννιτσών 155, 54628, Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310552052, E-mail: info@xaraxeis.gr,
print@xaraxeis.gr, Site: www.xaraxeis.gr



www.imagetechseminars.gr

Tίτλος σεμιναρίου: «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ WORKFLOW
ΣΕ ΕΝΑΝ ΓΑΜΟ». Διεξάγεται το Σάββατο 11/3/2017 (10:00-
12:30) στα πλαίσια της IMAGE+TECH expo, στο Helexpo
Maroussi.
O επαγγελματίας φωτογράφος Γιώργος Παχούντης θα μας δείξει πώς επιλέγουμε το φως όταν φωτογραφίζουμε
αλλά και πώς επεξεργαζόμαστε τις εικόνες που παράγουμε, ώστε να έχουμε σταθερό αποτέλεσμα που θα χαρα-
κτηρίζει το φωτογραφικό μας στυλ. Ο Γιώργος Παχούντης είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους φω-
τογράφους γάμων στην Ελλάδα: οι εικόνες του πραγματικά επικοινωνούν με το  «συναίσθημα» του θεατή.
Δημιουργεί φωτογραφίες και συνθέτει ιστορίες με έναν προσωπικό και ιδιαίτερο τρόπο για τον οποίο έχει ξεχω-
ρίσει. Απόφοιτος  του William Paterson University πήρε το BFA του στην Τέχνη. Κατά την παραμονή του στις
ΗΠΑ, εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας δίπλα σε  πολλούς φωτογράφους διαφήμισης και μόδας στη Νέα
Υόρκη, στην περιοχή του New Jersey, μεταξύ αυτών και ο Rodney Smith. Είναι επαγγελματίας φωτογράφος από

το 1999 με δικό του studio. Έχει συνεργα-
στεί ως φωτογράφος εκδόσεων και διαφήμι-
σης με πολλά περιοδικά και διαφημιστικά
πρακτορεία, όπως τα Olympic DDB, Mag-
net, Cream, Spot thomson, Plaisio Comput-
ers, Maison Decoration, Elle, Athinorama,
Status και πολλά ακόμη.

Μετά την κλήρωση που πραγματο-
ποιήθηκε, τη δωρεάν θέση για το σε-
μινάριο που προσέφερε το Photonet,
εξασφάλισε η Kiriaki Fragiadaki.

• Το κόστος παρακολούθησης του σεμινα-
ρίου είναι 15€.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΧΟΥΝΤΗΣ

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

Λεπτομέρειες στο www.nexusmedia.gr 



www.imagetechseminars.gr

Tίτλος σεμιναρίου: «ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Η ΕΙΚΟΝΑ». Διεξάγεται το
Σάββατο 12/3/2017 (10:00-12:30) στα πλαίσια της
IMAGE+TECH expo, στο Helexpo Maroussi.

Ο Δημήτρης Σκούλος είναι ίσως ο πιο επιτυχημένος φωτογράφος στο χώρο της ελληνικής μόδας. Έχει ερ-
γαστεί για διεθνή ονόματα, όπως τα περιοδικά ELLE, VOGUE, HARPER’S BAZAAR, MARIE CLAIRE, ES-
QUIRE, MADAME FIGARO και GRAZIA.
Έχει επίσης αναλάβει το διαφημιστικό και προωθητικό κομμάτι των  L’Oreal Paris, AdidasSports, Honda
Cars και πολλών άλλων. Θα μιλήσει για τις πιο αγαπημένες του εικόνες και θα αποκαλύψει τα μυστικά
πίσω από κάθε λήψη. Αν θέλετε να μάθετε πώς δουλεύει ένας από τους πιο δημιουργικούς φωτογράφους

μόδας, πρέπει να
δείτε αυτό το σεμινά-
ριο!

Μετά την κλή-
ρωση που πραγ-
ματοποιήθηκε, τη
δωρεάν θέση για
το σεμινάριο που
προσέφερε το
Photonet, εξα-
σφάλισε 
ο Γαβριήλ 
Χαραλαμπίδης.

• Το κόστος παρακο-
λούθησης του σεμινα-
ρίου είναι 15€.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΚΟΥΛΟΣ

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

Λεπτομέρειες στο www.nexusmedia.gr 



www.imagetechseminars.gr

Tίτλος σεμιναρίου: «ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ, ΦΩΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ».
Διεξάγεται την Παρασκευή 10/3/2017 (18:30-21:00) στα
πλαίσια της IMAGE+TECH expo, στο Helexpo Maroussi.
Ο επαγγελματίας φωτογράφος Κοσμάς Κουμιανός θα
μας δείξει πώς διαβάζουμε και πώς δημιουργούμε το
φως σε κάθε εσωτερικό χώρο ή εξωτερική τοποθεσία
που έχουμε στη διάθεση μας για τη φωτογράφιση, και με
ποιον τρόπο προσεγγίζουμε τον φωτογραφιζόμενο ώστε
να πάρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα!
Ο Κοσμάς Κουμιανός είναι πλέον ένας από τους πιο γνω-
στούς φωτογράφους πορτραίτου, μόδας και γάμων στην
Ελλάδα. Έχει σπουδάσει φωτογραφία σε Αθήνα και Νέα
Υόρκη και ταξιδεύει συχνά σε Ευρώπη, Αμερική και
Αφρική για φωτογραφίσεις που αφορούν περιοδικά και
designers. Στην Ελλάδα φωτογραφίζει για τα  περιοδικά
Elle, Madame Figaro, Aegean Blue, DownTown, Athino-
rama και διάφορα άλλα. Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής
σε σεμινάρια και wokshops αλλά και σε σχολές όπως η
New School Athens και η Pansik, διδάσκοντας φωτογρα-
φία μόδας και editorial.
Έχει βραβευθεί σε διεθνείς διαγωνισμούς (MAGNUM
και International Photography Awards) αλλά και στους
ελληνικούς διαγωνισμούς του WPV convention και του
PWS.

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

• Το κόστος παρακολούθησης του σεμιναρίου
είναι 15€.

ΚΟΣΜΑΣ ΚΟΥΜΙΑΝΟΣ

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

Λεπτομέρειες στο www.nexusmedia.gr 


