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Ακολουθεί αναλυτικά το τελευταίο δελτίου τύπου που
προσυπογράφουν η διοργανώτρια εταιρία Be Best και
ο ΣΕΚΑΦ, υπό την αιγίδα του οποίου πραγματοποιείται
η IMAGE+TECH expo.

«Το 2017 υποδεχόμαστε στην Ελλάδα την
IMAGE+TECH expo, την πρώτη καινοτόμο Έκθεση Ει-
κόνας και Προηγμένων Τεχνολογιών, βασισμένη στα
διεθνή πρότυπα που θέτουν εκθέσεις όπως η IFA, IBC,
Photokina, CES, CEBIT, MWC. 

Η IMAGE+TECH expo θα ανοίξει τις πύλες της σε
επαγγελματίες και κοινό από τις 10 έως τις 12 Μαρ-
τίου στο Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO MAROUSSI,
όπου θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν
όλες τις τελευταίες εξελίξεις και καινοτομίες από 120
κορυφαίες εταιρίες του κλάδου της φωτογραφίας -
video και της τεχνολογίας.

Η IMAGE+TECH expo θα πλαισιωθεί από παράλληλες
εκδηλώσεις, συνθέτοντας ένα διαδραστικό multimedia
event με πρωταγωνιστές την εικόνα, τις νέες τεχνολο-
γίες και τις εφαρμογές τους. Πιο συγκεκριμένα, οι επι-
σκέπτες της IMAGE+TECH expo, ερασιτέχνες και
επαγγελματίες, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετά-
σχουν σε state of the art ενημερωτικά και εκπαιδευτικά 

10-12 ΜΑΡΤΙΟΥ: 
Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ Ι Μ A G I N G
XTYΠΑ ΣΤΗΝ 

σεμινάρια, αλλά και workshops από 14 διεθνώς κατα-
ξιωμένους επαγγελματίες της φωτογραφίας και του βίν-
τεο, να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς με πλούσια
δώρα αλλά και να παρακολουθήσουν ομιλίες πάνω σε
θέματα τεχνολογίας, ψηφιακής απεικόνισης, παρουσιά-
σεις, events και πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

Η IMAGE+TECH expo αποτελεί την σύγχρονη απάν-
τηση στις αυξημένες ανάγκες, τις εξειδικευμένες απαιτή-
σεις και τα “θέλω” των επαγγελματιών, καθώς και
όσων είναι λάτρεις της φωτογραφίας και της υψηλής τε-
χνολογίας. Στην IMAGE+TECH expo 2017 θα παρου-
σιαστούν εκατοντάδες προϊόντα, σύγχρονες λύσεις και
υπηρεσίες εικόνας και τεχνολογίας, καθώς και πάνω
από 250 brands.

Αναλυτικά θα παρουσιαστούν οι τελευταίες φωτογρα-
φικές μηχανές και βιντεοκάμερες, φωτισμός και εξοπλι-
σμός στούντιο, μέσα προβολής και παρουσίασης,
υπηρεσίες, αξεσουάρ, παρελκόμενα, κ.ά. Στον τομέα
της τεχνολογίας θα παρουσιαστούν οι πλέον σύγχρο-
νες συσκευές, υπηρεσίες και καινοτομίες, όπως πρωτο-
εμφανίστηκαν στιςαντίστοιχες εκθέσεις του εξωτερικού,
καθώς και οι τελευταίες εξελίξεις σε κινητά τηλέφωνα,
tablets, υπολογιστές, οθόνες, gaming, smart devices
και smart gadgets, wearables, robotics, hardware, 

software & application development, κ.ά.

Η IMAGE+TECH expo θα πλαισιωθεί από πα-
ράλληλες εκδηλώσεις, συνθέτοντας ένα δια-
δραστικό multimedia event με πρωταγωνιστές
την εικόνα, τις νέες τεχνολογίες και τις εφαρμο-
γές τους. Πιο συγκεκριμένα, οι επισκέπτες της
IMAGE+TECH expo, ερασιτέχνες και επαγγελ-
ματίες, θα έχουν την ευκαιρία να συμμετά-
σχουν σε state of the art ενημερωτικά και
εκπαιδευτικά σεμινάρια, αλλά και workshops
από 14 διεθνώς καταξιωμένους επαγγελματίες
της φωτογραφίας και του βίντεο, να λάβουν
μέρος σε διαγωνισμούς με πλούσια δώρα αλλά
και να παρακολουθήσουν ομιλίες πάνω σε θέ-
ματα τεχνολογίας, ψηφιακής απεικόνισης, πα-
ρουσιάσεις, events και πλούσιο ψυχαγωγικό
πρόγραμμα.

Η IMAGE+TECH expo διοργανώνεται από την
εταιρία Be Best και θα πραγματοποιηθεί υπό
την αιγίδα του ΣΕΚΑΦ (Σύνδεσμος Ελλήνων
Κατασκευαστών, Αντιπροσώπων και εμπόρων
Φωτογραφικών ειδών και συστημάτων εικό-
νας). Τη δυναμική αυτή πρωτοβουλία, μεταξύ
άλλων, στηρίζουν επίσημα το Υπουργείο Ψη-
φιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-
ρωσης, ο ΣΕΠΕ (Σύνδεσμος Εταιριών
Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος), ο
ΣΕΚΕΕ (Σύνδεσμος Εταιριών Κινητών Εφαρμο-
γών Ελλάδος) και το Επαγγελματικό Επιμελητή-
ριο της Αθήνας.»

Ραντεβού στην IMAGE+TECH
expo για να ζήσουμε την
τεχνολογία του αύριο… 
σήμερα!

10 έως 12 Μαρτίου 2017 στο
Εκθεσιακό Κέντρο HELEXPO
MAROUSSI.

• Περισσότερες πληροφορίες: 

www.imageandtech.gr,
www.facebook.com/image-
andtechexpo

• Registration στην έκθεση: 

imageandtech.gr/index.php/el/f
or-visitors/registration

• Αγορά εισιτηρίων στα σεμινάρια:

www.imagetechseminars.gr

Το κορυφαίο meeting point του κλάδου της εικόνας και
της υψηλής τεχνολογίας στη χώρα μας είναι στο HELEXPO MAROUSSI!
Έναρξη: Παρασκευή 10 Μαρτίου στη 1μμ.
Επίσημα εγκαίνια, την ίδια μέρα, στις 7μμ!



TO 6K ΗΡΘΕ ΚΑΙ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 
H PANASONIC 
LUMIX GH5 ΣΤΗΝ 

Στην IMAGE+TECH expo θα πραγματοποιηθεί
η επίσημη παρουσίαση της νέας LUMIX GH5,
της πρώτης στον κόσμο DSLM φωτογραφικής
μηχανής με ανάλυση 4Κ στη φωτογραφία και
ανάλυση 4Κ 60p/50p στο βίντεο!



www.intertech.gr/ 

Η πρώτη ανακοίνωση για τη νέα κορυφαία μηχανή με εναλλακτούς φακούς στην γκάμα της Panasonic, είχε
γραφτεί στην τελευταία Photokina. Στην CES του 2017, είχαμε την πλήρη παρουσίασή της!

H GH5 είναι εφοδιασμένη με αισθητήρα 4/3 20.3 ΜΡ Live MOS, χωρίς χαμηλοδιαπερατό φίλτρο, καθώς
και με νέο επεξεργαστή Venus που προσφέρει βελτιωμένη ευκρίνεια, χρώμα και θόρυβο. Το σώμα είναι
στεγανό σε υγρασία και σκόνη, διαθέτει σύστημα εξισορρόπησης κραδασμών 5 αξόνων, καθώς και διπλή
υποδοχή καρτών μνήμης SD. To σύστημα εστίασης είναι βελτιωμένο και διαθέτει 225 περιοχές εστίασης και
καλύτερη παρακολούθηση κινούμενων θεμάτων
Ο χρόνος εστίασης είναι 0.05s και η μέγιστη ταχύτητα συνεχούς λήψης είναι 9 fps με συνεχή εστίαση ή 
12 fps με κλειδωμένη εστίαση. Η ευαισθησία λήψης κυμαίνεται σε κλίμακα ISO 200-25600. Το δυνατό ση-
μείο όμως της νέας μηχανής είναι το βίντεο. Μπορεί να κάνει λήψη βίντεο UHD 4Κ στα 60p με ρυθμό μετά-
δοσης 150Mbps.
Η αναβάθμιση λογισμικού, που αναμένεται την άνοιξη, θα προσφέρει και επιπλέον δυνατότητες, όπως 
10-bit 4:2:2 1080/60p ή UHD/30p στα 400Mbps. Μια ακόμα νέα δυνατότητα είναι η απομόνωση φωτο-
γραφιών 18ΜΡ από το βίντεο. Η GH5 διαθέτει φυσικά σύνδεση Wi-Fi αλλά και Bluetooth.

Δείτε από κοντά την πρώτη παρουσίαση της LUMIX GH5 μόνο στο
περίπτερο της Intertech 104A (επίπεδο D)!



SONY MOBILE 
+SONY PLAYSTATION

ΣΤΗΝ 

Σας περιμένουν στα περίπτερα 102 και 105
της έκθεσης (επίπεδο D)! 

Sony Playstation 4 και VR



Η Sony Mobile Communications είναι μία θυγατρική της Sony Corporation, η οποία εδρεύει στο Τόκιο και
αποτελεί έναν παγκόσμιο ηγέτη για τα προϊόντα τεχνολογίας ήχου, βίντεο, παιχνιδιών, επικοινωνιών, βασικών
συσκευών και πληροφορικής για τους καταναλωτές και την επαγγελματική αγορά. 

Με τις επιχειρήσεις της στο πεδίο της μουσικής, των ταινιών, της ψυχαγωγίας μέσω των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών, και με τις ψηφιακές επιχειρήσεις της, η Sony είναι η κορυφαία εταιρία ηλεκτρονικών και ψυχαγωγίας
στον κόσμο. Μέσω της σειράς smartphone Xperia και των tablet της, σε συνδυασμό με τα καινοτόμα προ-
ϊόντα SmartWear, η Sony Mobile Communications παρέχει ό,τι καλύτερο από τις τεχνολογίες της Sony, σε
συνδυασμό με premium περιεχόμενο και υπηρεσίες, αλλά και εύκολη συνδεσιμότητα στον κόσμο των δικτυω-
μένων ψυχαγωγικών εμπειριών της Sony.

Αναγνωρισμένη ως παγκόσμια ηγέτιδα στη διαδραστική και ψηφιακή ψυχαγωγία, η Sony Interactive Enter-
tainment (SIE) είναι υπεύθυνη για το brand του PlayStation και την οικογένεια προϊόντων και υπηρεσιών
αυτού. 
Το PlayStation, από το λανσάρισμα του πρώτου PlayStation στην Ιαπωνία το 1994, προσφέρει καινοτομία
στην χώρο την ψηφιακής ψυχαγωγίας μέσα από την ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών PlayStation στα
οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα: PlayStation 4, PlayStation VR, PlayStation Store & PlayStation Plus
όπως επίσης και αναγνωρισμένοι τίτλοι λογισμικού για το PlayStation από τα Worldwide Studios της SIE. 
Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στο Σαν Ματέο της Καλιφόρνια. 

SONY MOBILE – Περίπτερο 102 SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT -  Περίπτερο 105

www.sonymobile.com/gr/ www.sie.com/en 

Xperia XZ PremiumXperia XA1 Ultra Xperia Z4 Tablet



ΚΑΙ Η WIND EΛΛΑΣ
ΣΤΗΝ Η WIND Ελλάς είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες

τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Μέσα στα 24 χρόνια
λειτουργίας της, η WIND δε σταματάει να επενδύει στην
τεχνολογία για να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρε-
σίες Κινητής, Σταθερής & Internet στους Πελάτες της.

Πιστεύει στη δύναμη του σύγχρονου κόσμου όπου τα πάντα είναι δίκτυο και όταν έχεις δί-
κτυο μπορείς να κάνεις τα πάντα. Ήδη από την ίδρυση της ως σήμερα, έχει επενδύσει 2,8€
δις. για τη δημιουργία υποδομών, υλοποιώντας ένα από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά επενδυτικά
προγράμματα της Ελλάδας. Ιδιαίτερα την εξαετία 2010 – 2016, δαπάνησε περισσότερα
από 650 εκατ. € για την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς και συνεχίζει και το 2017 με επι-
πλέον 100 εκ. €. Ήδη από το 2016 έχει ανακοινώνει τη στρατηγική επιλογή της να επεν-
δύσει περαιτέρω σε δίκτυα οπτικών ινών υπέρ-υψηλών ταχυτήτων τόσο στην κινητή (4G,
4G+), όσο και τη σταθερή (VDSL, FTTx) με περισσότερα από μισό δις.€ την πενταετία. 
Ταυτόχρονα από φέτος, μπαίνει δυναμικά και στο χώρο της τηλεόρασης με μια νέα υπηρε-
σία multiscreen βίντεο. Στόχος είναι μέχρι το 2020 να τοποθετηθεί δυναμικά στην παροχή
πακέτων σύγκλισης στους πελάτες της: κινητή, σταθερή, Internet και τηλεοπτικό Περιεχό-
μενο.

Κορυφαία εμπειρία για τον πελάτη
Με οδηγό τη δέσμευσή απέναντι στους Πελάτες της για μια εξαιρετική εμπειρία επικοινω-
νίας και εξυπηρέτησης η WIND εξελίσσεται διαρκώς. Η εμπειρία των Πελατών της αποτελεί
στρατηγική προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα και σε κάθε επιμέρους δραστηριότητά σε όλα
τα σημεία επαφής. Στη βελτίωση της εμπειρίας συμβάλλουν ουσιαστικά τα νέα καταστήματα
WIND, αιχμή του δόρατος στη λιανική, το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης καθώς και ευ-
ρύτερες εμπορικές συνεργασίες και online πλατφόρμες που διαθέτει. Προσφέροντας στην
κοινωνία. Η WIND προσφέρει το αγαθό της επικοινωνίας ισότιμα σε όλους τους πολίτες της
χώρας, ανεξάρτητα από εμπορικά, γεωγραφικά ή άλλα όρια, μέσα από προϊόντα και υπη-
ρεσίες που δίνουν τη μέγιστη δυνατή αξία στα χρήματα των Πελατών της. 
Ταυτόχρονα ξεχωρίζει επιπλέον για την κοινωνική της προσφορά, υλοποιώντας το πρό-
γραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας “Στην Πράξη” με πληθώρα δράσεων που επικεντρώνονται
στους άξονες Αγορά, Περιβάλλον, Κοινωνία και τους Ανθρώπους της.

H Wind σάς περιμένει στο περίπτερο 101Β, επίπεδο D της έκθεσης! 

https://www.wind.gr/ 



www.myhelis.com

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

GreekRotors – MyHelis

www.cobra-center.gr

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Η εταιρία Greekrotors - MyHelis ιδρύθηκε το 2002 και

έκτοτε παίζει έναν σημαντικό ρόλο στον τομέα του τηλε-

κατευθυνόμενου αεροπλάνου και ελικοπτέρου, καθώς

επίσης και τα τελευταία χρόνια με τη δυναμική εισαγωγή

της στο χώρο των drones – UAV.

Αποτελεί τον επίσημο εισαγωγέα και μοναδικά εξουσιο-

δοτημένο επισκευαστή της DJI Corp. στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η ειδικευμένη ομάδα της ασχολείται και

προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα, για κάθε είδους

εφαρμογές των νέων τεχνολογιών, όπως κινηματογραφή-

σεις, γεωργία ακριβείας, τοπογραφικές εφαρμογές –

χαρτογράφηση, επιτήρηση και ασφάλεια εγκαταστά-

σεων, έρευνα και διάσωση.

Όποτε χρειάζεστε ένα ιπτάμενο μη επανδρωμένο αερο-

σκάφος, για οποιαδήποτε ανάγκη σας, η Greekrotors –

MyHelis έχει τη λύση.

Δρυοπίδος 6, 11147 Γαλάτσι, Αθήνα
Τηλ.: 2102136 085
Email: info@myhelis.com

COBRA CENTER LTD

Η COBRA CENTER LTD δραστηριοποι-

είται στο χώρο των ηλεκτρονικών με

εξειδίκευση στις ασύρματες ραδιοτηλε-

πικοινωνίες από το 1982. 

Σκοπός της είναι να προωθεί στην 

ελληνική και κυπριακή αγορά, 

προϊόντα υψηλής τεχνολογίας παρέ-

χοντας ολοκληρωμένη τεχνική υποστή-

ριξη αυτών. 

Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος των

προϊόντων της Midland, θα παρευρί-

σκεται στην έκθεση Image+Tech, με

στόχο να παρουσιάσει όλα τα νέα

προϊόντα της εταιρείας γιορτάζοντας τα

50 χρόνια από την ίδρυσή της. 

25ης Μαρτίου 13 Ταύρος,
17778, Αθήνα 
Τηλ.: 2104829801 - 5 
E-mail: cobra@cobra-center.gr 



www.theocharis-bros.com

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

ΘΕΟΧΑΡΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε

www.corniza.gr

Η Α. & Κ. ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Ο.Ε

δραστηριοποιείται στην Ελλάδα

από το 1993. 

Αντικείμενό της είναι η εισαγωγή

και το εμπόριο ειδών δώρου με

έμφαση στις κορνίζες φωτογρα-

φιών, αποτελώντας σημείο αναφο-

ράς στην ελληνική αγορά. 

Με συνεχή ενημέρωση από διε-

θνείς εκθέσεις ανανεώνει διαρκώς

τη συλλογή της ώστε να παρέχει

υπηρεσίες και προϊόντα υψηλού

επιπέδου. 

Α. & Κ. ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Ο.Ε
Κλεοβούλου 5, 145 74, Διό-
νυσος Αττικής
Τηλ: 2106210376
E-mail: info@corniza.gr

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Α. & Κ. ΚΟΥΚΟΥΖΕΛΗΣ Ο.Ε

H εταιρία είναι από τις παλαιότερες

στο χώρο της φωτοπαρουσίασης

στην Ελλάδα. Με την εμπειρία 40

ετών ξεχωρίζει για τη συνέπεια και

την άριστη συνεργασία με τους πε-

λάτες της διατηρώντας σημαντική

θέση στην ελληνική αγορά. 

Ειδικεύεται στο χώρο του άλμπουμ,

της κορνίζας και στα είδη δώρων-

αξεσουάρ. 

Στόχος της ΑΦΟΙ ΘΕΟΧΑΡΗ ΟΕ

είναι η διαρκής αναζήτηση νέων

προϊόντων ώστε να καλύπτει επαρ-

κώς τις απαιτήσεις των πελατών της

με το πάντα υψηλό αίσθημα ευθύ-

νης και αξιοπιστίας.

Ορέστου 32, 11853, 
Κ. Πετράλωνα
Τηλ.: 2103463574-5
E-mail: theobros@acci.gr,
info@theocharis-bros.com



www.imagetechseminars.gr

Tίτλος σεμιναρίου: «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ». 
Διεξάγεται το Σάββατο 11/3/2017 (18:30-21:00) στα 
πλαίσια της IMAGE+TECH expo, στο Helexpo Maroussi.
Ο Μάριος Θεολόγης, φωτογράφος και ιδρυτής του Math Studio, θα μιλήσει για τον παλμό που χτυπά πίσω από
την κάθε εικόνα, τα μυστικά υλοποίησης, καθώς και tips και λεπτομέρειες behind the cam. 
Ο Μάριος Θεολόγης είναι φωτογράφος με ειδίκευση στη διαφημιστική φωτογραφία. Μπροστά στο φακό του
έχουν σταθεί διάσημοι καλλιτέχνες, επιχειρηματίες και πολιτικοί. Έχει φωτογραφίσει θέματα πολλών επιτυχημέ-
νων διαφημίσεων στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, έχει βραβευθεί με τα βραβεία «Ερμής» και «ΕΒΓΕ», ενώ
η δουλειά του έχει δημοσιευθεί σε παγκόσμιου επιπέδου συλλογές όπως το Archive και το Epica.
Η καριέρα του στη διαφήμιση ξεκίνησε το 1988, αρχικά  σαν εικονογράφος και art director. H γοητεία της φω-
τογραφίας, το παιχνίδι του φωτός και της σκιάς, καθώς και η φωτορεαλιστική προσέγγιση των εικονογραφήσεών
του, σύντομα τον έκαναν να ασχοληθεί με τη φωτογραφία.Από το 1998 διδάσκει εικονογράφηση στον όμιλο
ΑΚΤΟ. Σε καλλιτεχνικό επίπεδο επικεντρώνεται στη δημιουργία πορτραίτων και στις γυμνές φωτογραφίσεις στις

οποίες έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα ανα-
γνωρίσιμο, έντονα προσωπικό ύφος.
Μετά την κλήρωση που πραγματοποιήθηκε,
τη δωρεάν θέση για το σεμινάριο που προ-
σέφερε το Photonet, εξασφάλισε. 

Μετά την κλήρωση που πραγματο-
ποιήθηκε, τη δωρεάν θέση για το σε-
μινάριο που προσέφερε το Photonet,
εξασφάλισε o Makis Viktoridis. 

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

ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΗΣ

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

Λεπτομέρειες στο www.nexusmedia.gr 



www.imagetechseminars.gr

Tίτλος σεμιναρίου: «PHOTOSHOP: ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ ΚΑΙ
CINEMAGRAPHS». Διεξάγεται την Παρασκευή 10/3/2017
(10:00-12:30) στα πλαίσια της IMAGE+TECH expo, στο 
Helexpo Maroussi.
Το σεμινάριο αφορά τις σύγχρονες τάσεις στην επεξεργασία εικόνας. Πιο συγκεκριμένα, θεματικές του σεμινα-
ρίου είναι: • Σύνθεση εικόνων από διαφορετικές λήψεις σε 1 εικόνα. Τα εργαλεία και η μεθοδολογία για δημι-
ουργία συνθέσεων (montage) με ρεαλιστικό αποτέλεσμα. • Τεχνικές χρωματικών παρεμβάσεων (Color

correction).
• Photoshop και Cinemagraph. Εισαγωγή στον
ζωντανό κόσμο των cinemagraphs. Δημιουργία
στατικών εικόνων με κίνηση.
Ο Κώστας Πρωτογερίδης είναι ένας πραγματικά
καταπληκτικός χειριστής του Phοtoshop και δι-
καίως θεωρείται ο καλύτερος στο είδος του (επε-
ξεργασία εικόνας για τη διαφήμιση) αφού εικόνες
του υπάρχουν σε διαφημιστικές καταχωρήσεις
των μεγαλύτερων περιοδικών της χώρας μας. Συ-
νεργάζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τις με-
γαλύτερες και γνωστότερες διαφημιστικές εταιρίες
της αγοράς.

Μετά την κλήρωση που πραγματοποι-
ήθηκε, τη δωρεάν θέση για το σεμινάριο
που προσέφερε το Photonet, εξασφάλισε
η Έβελυν Βήττα. 

• Το κόστος παρακολούθησης του σεμιναρίου
είναι 15€.

ΚΩΣΤΑΣ ΠΡΩΤΟΓΕΡΙΔΗΣ

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

Λεπτομέρειες στο www.nexusmedia.gr 



www.imagetechseminars.gr

Tίτλος σεμιναρίου: «ΕΞΙΣΤΟΡΩΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ». Διεξάγεται την Παρασκευή 10/3/2017
(18:30-21:00) στα πλαίσια της IMAGE+TECH expo, στο
Helexpo Maroussi.
Στα πλαίσια του προγράμματος σεμιναρίων της IMAGE+TECH expo 2017 οι βιντεοσκόποι Γιώργος Κασιώ-
νης και Σταμάτης Τσοπανάκης (With Heart Films) θα μοιραστούν την αγάπη τους γι’αυτό που κάνουν και θα
προσπαθήσουν να σας εμπνεύσουν, προσφέροντας παράλληλα πρακτικά παραδείγματα και λεπτομέρειες
για τον τρόπο που δουλεύουν.
Το μοναδικό τους στυλ, τους έχει κάνει να ξεχωρίσουν όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και διεθνώς, μιας και
διακρίθηκαν στα φετινά βραβεία Golden lens 2016, κατακτώντας τη 2η θέση στην κατηγορία Most
Awarded Videographer Of The Year, την 3η θέση στην κατηγορία Best Film Of The Year και την 4η θέση
στην γενική κατάταξη των καλύτερων βιντεογράφων παγκοσμίως!
Ταξιδεύουν εντός και εκτός Ελλάδας, δημιουργώντας μοναδικά βίντεο, αποτυπώνοντας την πραγματική

ομορφιά, τα αληθινά συναι-
σθήματα και την ουσία κάθε
γάμου.

Μετά την κλήρωση που
πραγματοποιήθηκε, τη
δωρεάν θέση για το σε-
μινάριο που προσέφερε
το Photonet, εξασφά-
λισε η Ιωάννα Λέου. 

• Το κόστος παρακολούθη-
σης του σεμιναρίου είναι
15€.

WITH HEART FILMS

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

Λεπτομέρειες στο www.nexusmedia.gr 



www.imagetechseminars.gr

Tίτλος σεμιναρίου: «ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
– ΠΩΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΦΙΛΜ». 
Διεξάγεται το Σάββατο 11/3/2017 (10:00-12:30) στα πλαί-
σια της IMAGE+TECH expo, στο Helexpo Maroussi.
Σε αυτή την παρουσίαση θα μάθουμε τους κανόνες που
χρησιμοποιεί ο ταλαντούχος κινηματογραφιστής κατά τη
λήψη αλλά και το μοντάζ, ώστε να δημιουργήσει ξεχωρι-
στά φιλμ!
Ο Γιώργος Ζορμπάς, είναι ένα από τα μεγαλύτερα τα-
λέντα στο χώρο της κινηματογράφισης γάμου στην Ελ-
λάδα. Η πρώτη του αγάπη από όλες τις μορφές τέχνης
ήταν η μουσική. Το μουσικό του ταξίδι ξεκινάει μόλις στα
έντεκα του χρόνια, όπου ασχολείται με τη σύνθεση. Λίγο
αργότερα, στην ηλικία των δεκατεσ-
σάρων ετών κυκλοφορεί το πρώτο
του μουσικό κομμάτι σε συλλογή, η
οποία διανέμεται τόσο στην Ελλάδα
όσο και στο εξωτερικό.
Μεγαλώνοντας και ταξιδεύοντας
στην Ευρώπη, αποκτά την επιθυμία
να μεταφέρει διαφορετικές ιστορίες
από τον κόσμο και έτσι τον κερδίζει
το βίντεο και η εικόνα. Τα τελευταία
τέσσερα χρόνια, η κύρια απασχό-
λησή του είναι η κινηματογράφηση
γάμου. Είναι γνωστός για το ξεχωρι-
στό στυλ του, καθώς επίσης για την

ιδιαίτερη χρήση του ήχου, στις ταινίες του. 
Θεωρείται ένας από τους σύγχρονους κινηματογρα-
φιστές και ανήκει σε εκείνους που έχουν αλλάξει τον
τρόπο κινηματογράφησης του γάμου στην Ελλάδα.
Πέρα από τον γάμο, ασχολείται και με τη διαφήμιση
τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό.

• Το κόστος παρακολούθησης του σεμιναρίου είναι
15€.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

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

Λεπτομέρειες στο www.nexusmedia.gr 




