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Mε φιλικούς χαιρετισμούς 

Δρ. Τάκης Τζίμας
Διευθυντής PHOTOVISION / HITECH EXPO

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΕΤΙΝΗ, ΔωΔΕκΑΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝωΣΗ
Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Η δωδέκατη διοργάνωση της PHOTOVISION, της μακροβιότερης και πλέον έγκυρης έκθεσης 
Imaging της χώρας μας που πραγματοποιείται σταθερά και αδιάλειπτα ανά διετία από το 1995, 
είναι προ των πυλών! Μετακόμισε και σας περιμένει σε νέο και πιο λειτουργικό εκθεσιακό 

χώρο, στο Tae KwON DO, δίπλα από το νεόδμητο Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ, στη συμβολή της 
Λ. Συγγρού και της Λ. Ποσειδώνος στο Δέλτα Φαλήρου. Ο νέος εκθεσιακός χώρος είναι πολύ γνωστός 
από τις δεκάδες εκθέσεις και εκδηλώσεις που έχει φιλοξενήσει. Εκτός αυτού, διαθέτει μεγάλους και 
άνετους χώρους, γεγονός που θα βοηθήσει τη νέα διοργάνωση να ανταποκριθεί με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο στις προσδοκίες και στις επιθυμίες των εκθετών αλλά και στις ανάγκες των επισκεπτών.  

O συναρπαστικός κόσμος του Imaging, με την καθιερωμένη και γνωστή έκθεση PHOTOVISION, 
θα αγκαλιάσει αυτή τη φορά και τα τελευταία επιτεύγματα της υψηλής τεχνολογίας στη νέα έκθεση 
ΗI-TecH exPO που θα φιλοξενηθεί μαζί, στον ίδιο χώρο. Στις σελίδες που ακολουθούν θα βρείτε 
όλες τις κατηγορίες εκθεμάτων που θα παρουσιαστούν.

Η PHOTOVISION και το νέο αδελφάκι της, η HI-TecH exPO, θα πλαισιώνονται από πλούσιο 
πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, αποδεικνύοντας τη σταθερή προσήλωσή μας στις πολιτικές 
που ανέδειξαν τη PHOTOVSION πρώτη και μοναδική στον κλάδο της. Έτσι θα φιλοξενούνται εκθέσεις 
φωτογραφίας από φωτογραφικές ομάδες, λέσχες, σωματεία, σχολές κλπ. καθώς και οργανωμένους 
φορείς του κλάδου. Επίσης θα πραγματοποιηθούν workshop, σεμινάρια, συζητήσεις στρογγυλής 
τραπέζης και άλλες, επιμορφωτικής φύσεως, εκδηλώσεις για την ενημέρωση και υποστήριξη των 
επισκεπτών σε θέματα που άπτονται των αντικειμένων μας. 

Μεγάλος χορηγός επικοινωνίας θα είναι σταθερά, όπως όλα τα τελευταία χρόνια, ο Όμιλος της 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. Βέβαια θα υπάρχει ευρεία διαφημιστική προβολή από τα γενικού ενδιαφέροντος 
αλλά και εξειδικευμένα μέσα, με έμφαση τις τελευταίες ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης. 

Πιστοί στο ραντεβού μας που πραγματοποιείται από το 1995, σταθερά κάθε δύο χρόνια, σας 
καλωσορίζουμε στη νέα διοργάνωση της διπλής έκθεσης. Τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου 
είμαστε στη διάθεσή σας, έτοιμοι να απαντήσουμε σε κάθε σας ερώτηση και απορία. 
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ΣΤΑθΕΡΑ κΑθΕ ΔΥΟ χΡΟΝΙΑ ΑπΟ ΤΟ 1995 - ΑπΟΛΟΓΙΣμΟΣ
220.000 επισκέπτες 

95% από την Ελλάδα, 3% από την Κύπρο και 2% από γειτονικές βαλκανικές χώρες 

55% επαγγελματίες 
φωτογράφοι, εικονολήπτες, απασχολούμενοι στην παραγωγή του imaging και φοιτητές σχολών 

φωτογραφίας και κινηματογράφου 

45% ενθουσιώδεις ερασιτέχνες 
φωτογράφοι και εικαστικοί  

100.000 m2 εκθεσιακού χώρου

1.100 εκθέτες 99% από Ελλάδα, 1% από Κύπρο και Ιταλία

50 ανοικτές συζητήσεις για την εικόνα και τις εφαρμογές της

150 προγράμματα επιμόρφωσης & workshop

120 φωτογραφικές εκθέσεις 
περισσότεροι από 600 καλλιτέχνες εξέθεσαν τη δουλειά τους

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΕπΙΣκΕπΤωΝ
75% φωτογραφικά προϊόντα και είδη βίντεο • 20% προϊόντα εκτύπωσης 

5% άλλα είδη • 30% των επισκεπτών έρχονται στην έκθεση περισσότερες από μία ημέρες
 

Brands
που παρουσίασαν τα προϊόντα τους στις εκθέσεις 2013 & 2015

C:100
M:40
Y:0
K:10 
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ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ πΡΟΗΓΟΥμΕΝΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝωΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: PHOTOVISION 1995 (16 - 24 Φεβρουαρίου 1995)
Η πρώτη μεγάλη κλαδική έκθεση που διοργάνωσε ο ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. Πλαισιωνόταν από δεκάδες 
πολιτιστικές εκδηλώσεις, με πανελλήνια εμβέλεια. Πραγματοποιήθηκαν εκθέσεις φωτογραφίας 
180 (!) φωτογράφων σε 21 Ελληνικές πόλεις κατά την περίοδο λειτουργίας της PHOTOVISION!

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: PHOTOVISION 1997 (28 Φεβρουαρίου - 4 Μαρτίου 1997)
Κατά γενικήν ομολογία η μεγαλύτερη έως τότε έκθεση του ευρύτερου φωτογραφικού χώρου. Συμ-
μετείχαν σ' αυτή ΟΛΕΣ - με ελάχιστες μικρές εξαιρέσεις - οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν 
στον κλάδο imaging, στην Ελλάδα.

ΤΡΙΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: PHOTOVISION 1999 (30 Ιανουαρίου - 3 Φεβρουαρίου 1999)
Η έκθεση αυτή συνέπεσε χρονικά με τον επίσημο εορτασμό των δέκα χρόνων από την έκδοση του 
περιοδικού ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ. Η έκθεση μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο χώρο, στο Στάδιο Ειρήνης & 
Φιλίας. Επισκέπτες: 18.000 από όλα τα μέρη της Ελλάδας, την Κύπρο και το εξωτερικό. 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: PHOTOVISION 2001 (27 - 31 Ιανουαρίου 2001)
Η PHOTOVISION '01 επέκτεινε το θετικό προηγούμενο και την ακτινοβολία των μέχρι τότε διορ-
γανώσεων, φιλοξενώντας 118 περίπτερα σε 12.200m2 και προσελκύοντας 26.000 επισκέ-
πτες από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό, αριθμό-ρεκόρ για τις μέχρι τότε διοργανώσεις.  

ΠΕΜΠΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: PHOTOVISION 2003 (13 - 17 Μαρτίου 2003)
Η PHOTOVISION '03 πραγματοποιήθηκε σε μια δύσκολη συγκυρία: στην έναρξη της σύρραξης 
ΗΠΑ-Ιράκ. Παρόλα αυτά άφησε το στίγμα της τόσο με την άψογη διοργάνωσή της όσο και για το 
πλήθος των σεμιναρίων - διαλέξεων και ανοικτών συζητήσεων που την συνόδευαν.

ΕΚΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: PHOTOVISION 2005 (3 - 7 Φεβρουαρίου 2005)
Από το 2005 η PHOTOVISION μεταφέρθηκε στο Εκθεσιακό Κέντρο Ελληνικού. Τέθηκε υπό την 
αιγίδα του Σ.Ε.Κ.Α.Φ. (Σύνδεσμος Ελλήνων Κατασκευαστών, Αντιπροσώπων & Εμπόρων Φωτο-
γραφικών Ειδών & Συστημάτων Εικόνας) και προβλήθηκε δυναμικά από τον όμιλο της ΚΑΘΗΜΕ-
ΡΙΝΗΣ. Συμμετείχαν 128 επιχειρήσεις. Οι επισκέπτες έφθασαν τους 23.400. 

ΕΒΔΟΜΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: PHOTOVISION 2007 (22 - 26 Φεβρουαρίου 2007)
Η έβδομη διοργάνωση συνέχισε το θετικό προηγούμενο της έκθεση του 2005. Πάλι υπό την αι-
γίδα του ΣΕΚΑΦ και πάντοτε με χορηγό επικοινωνίας την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. Ομολογουμένως, υπήρ-
ξε η πιο μεγάλη και η πιο επιτυχημένη διοργάνωση στην ιστορία της έκθεσης με 135 εκθέτες και 
27.071 επισκέπτες! 
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ΟΓΔΟΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: PHOTOVISION 2009 (5 - 9 Μαρτίου 2009)
Πραγματοποιήθηκε στον ίδιο εκθεσιακό χώρο - όπως και η προηγούμενη διοργάνωση - τελούσε 
υπό την αιγίδα του ΣΕΚΑΦ και είχε εκ νέου χορηγό επικοινωνίας τον Όμιλο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ. 
Παρά τη διεθνή οικονομική κρίση κατάφερε να συγκεντρώσει 120 εκθέτες και 25.591 επισκέπτες.

ENATH ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: PHOTOVISION 2011 (11 -14 Μαρτίου 2011)
Η 9η PHOTOVISION έκλεισε τις πύλες της το βράδυ της Δευτέρας 14 Μαρτίου 2011 με απροσδόκη-
τη, για τα δεδομένα της εποχής και το δύσκολο οικονομικό κλίμα, επιτυχία. Καινοτομία της έκθεσης 
απετέλεσε το διαδικτυακό κανάλι Photovision TV που εξέπεμψε από τον χώρο της έκθεσης με πλά-
να από τα περίπτερα, συνεντεύξεις και παρουσιάσεις. Την έκθεση επισκέφθηκαν συνολικά 23.500 
επισκέπτες από την Ελλάδα, την Κύπρο και άλλες χώρες, κυρίως των Βαλκανίων.

ΔΕΚΑΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: PHOTOVISION 2013 (5 -8 Απριλίου 2013)
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η δέκατη, μεγάλη έκθεση του φωτογραφικού κλάδου παρά τη δυσμενή 
οικονομική κρίση. Η Photovision 2013 συγκέντρωσε 85 εκθέτες, το σύνολο του ελληνικού επιχει-
ρείν στο Imaging και 22.000 επισκέπτες, όπου οι εμπλεκόμενοι του κλάδου έκαναν φανερό το ενδι-
αφέρον τους στη φωτογραφία και στο imaging. Νέα προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας, φωτογραφι-
κός εξοπλισμός και αξεσουάρ, εξοπλισμός studio, συστήματα φωτισμού, συστήματα photofinishing, 
mobile συσκευές και εφαρμογές με φωτογραφικές ικανότητες, εξοπλισμός και αξεσουάρ video, 
ενοικίαση εξοπλισμού, ψηφιακά και αναλογικά άλμπουμ κ.α. παρουσιάστηκαν μέσα σε καλαίσθη-
τα περίπτερα. Η έκθεση πλαισιώθηκε από πλούσιο εκθεσιακό και εκπαιδευτικό πρόγραμμα ενώ συ-
νολικά διατέθηκαν 600m2 για τις ανάγκες φωτογραφικών συλλόγων, ενώσεων και σωματείων. 

ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: PHOTOVISION 2015 (20-23 Μαρτίου 2015)
Στο στρατηγικά τοποθετημένο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, δίπλα από τον σταθμό Μετρό “Αν-
θούπολη” με την άριστη προσβασιμότητα, φιλοξενήθηκε η 11η διοργάνωση της Photovision. Mε 
τη συγκεκριμένη επιλογή ικανοποιήθηκε το πάγιο αίτημα των επισκεπτών να μετακινούνται άνε-
τα και γρήγορα προς την έκθεση, χωρίς δαπανηρές και πολύωρες διαδρομές. Καινοτομία της 
Photovision 2015 αποτέλεσε η κατανομή των εκθετών σε τέσσερα μεγάλα και διακριτά μεταξύ 
τους Hall στο ίδιο επίπεδο, όπου στο καθένα ήταν συγκεντρωμένες ομοειδείς εταιρίες και εκθέτες, 
στα πρότυπα αντίστοιχων μεγαλύτερων διοργανώσεων του εξωτερικού. Επίσης σωματεία επαγ-
γελματιών και λέσχες, ομάδες και άλλοι φορείς έδωσαν δυναμικό παρόν πραγματοποιώντας σει-
ρά εκθέσεων ενώ όπως έχει καθιερωθεί υπήρξε σημαντικό σεμιναριακό και επιμορφωτικό μέρος.  
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ΑΝΑΝΕωμΕΝΗ, ΣΕ ΝΕΟ χωΡΟ μΕ πΟΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝωΤΙκΕΣ κΑΙΝΟΤΟμΙΕΣ! 

Η 12η PHOTOVISION μαζί με την 1η HI-TecH exPO πραγματοποιείται στους φιλόξενους χώρους 
του Tae Kwon Do στο Ολυμπιακό Συγκρότημα Παλαιού Φαλήρου. Η κεντρική αίθουσα προσφέρει 

τη δυνατότητα για να αναπτυχθούν περίπτερα με δύο, τρεις ακόμα και τέσσερις όψεις σε διαδρόμους! 

ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΣ
Ο εκθεσιακός χώρος προσφέρεται για ειδικές κατασκευές και μεγάλη ανάπτυξη περιπτέρων σε 
ενιαίους χώρους, με μεγάλο ύψος έως 5m. Τα περίπτερα διατρέχουν μεγάλοι και ευρύχωροι διάδρομοι, 
καθιστώντας τη διέλευση των επισκεπτών άνετη και ευχάριστη.

 
CATERING - ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ
Εντός του εκθεσιακού χώρου θα υπάρχουν καφέ - μπαρ και εστιατόριο, όπου oι επισκέπτες και 
εκθέτες μπορούν να βρουν ζεστό φαγητό, αναψυκτικά, καφέ και ποτά.

 
ΑΝΕΤΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
Το Tae Kwon Do βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στον πολεοδομικό ιστό της Αθήνας, συγκεκριμένα 
στο Δέλτα Φαλήρου, στη διασταύρωση της Λ. Συγγρού με την Λ. Ποσειδώνος (Παραλιακή), δίπλα 
στους κινηματογράφους Village Π. Φαλήρου. Εξυπηρετείται από πλειάδα μέσων συγκοινωνίας με 
αποτέλεσμα η προσέλευση των επισκεπτών να είναι πανεύκολη και άνετη. 

 
PARKING
Η πρόσβαση των φορτηγών για τη φορτοεκφόρτωση των εκθεμάτων είναι περισσότερο από εύκολη: 
Στο νέο εκθεσιακό χώρο υπάρχει πρόβλεψη για προσέγγιση των φορτηγών - χωρίς να παρεμποδίζεται 
η προσέγγιση των υπολοίπων εκθετών. Μπροστά απ’ τον χώρο της έκθεσης αλλά και σε ειδικά 
διαμορφωμένο χώρο, θα μπορούν να παρκάρουν ελεύθερα τα αυτοκίνητα των επισκεπτών. Για τους 
εκθέτες προβλέπεται ξεχωριστό parking, στην είσοδο του εκθεσιακού κέντρου.
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ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Α. ΜΕ ΤΟ ΤΡΑΜ (www.tramsa.gr)
ΣΤΑΣΗ: Αγία Σκέπη 
ΤΡΑΜ (Τ3) «ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ» [ΒΟΥΛΑ - Σ.Ε.Φ]
ΤΡΑΜ (Τ4) «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» [ΣΥΝΤΑΓΜΑ- Σ.Ε.Φ] 

Β. ΜΕ ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (www.oasa.gr)
ΣΤΑΣΗ: Αγία Σκέπη
Α1 Πειραιάς - Βούλα 
B1 Πειραιάς - Άνω Γλυφάδα 
101 Πειραιάς - Άλιμος/Ελληνικό 
130 Πειραιάς - Ν. Σμύρνη 
217 Πειραιάς - Αγ. Δημήτριος (σταθ. Δάφνης) 
Για όσους μετακινηθούν με ΗΣΑΠ (Ηλεκτρικό) τα παραπάνω λεωφορεία εξυπηρετούν για 
μετεπιβίβαση προς και από το σταθμό ΗΣΑΠ “ΦΑΛΗΡΟ - Σ.Ε.Φ.”  

ΣΤΑΣΗ: Φόρος
B2 Ακαδημία - Αγ. Κοσμάς 
e22 Ακαδημία - Σαρωνίδα (Εxpress) 
550 Π. Φάληρο - Κηφισιά 
860 Π. Φάληρο – Νίκαια

χΑΡΤΗΣ & πΡΟΣβΑΣΗ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 
Η πρόσβαση με αυτοκίνητο προς το στάδιο Tae Kwon Do στο Ολυμπιακό Συγκρότημα Π. Φαλήρου 
(δίπλα απ’ τα Village cinemas Φαλήρου), γίνεται πολύ εύκολα μέσω της Λεωφόρου Συγγρού 
ή της Λεωφόρου Ποσειδώνος.
 
Στον χώρο υπάρχει μεγάλο δωρεάν parking 2.500 θέσεων! 
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ΤΟμΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΕκθΕμΑΤΑ
IMAGING
• Φωτογραφικές μηχανές για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση • Φακοί και οπτικά • action-
cams • Drones • Ψηφιακές πλάτες για μεσαίο και μεγάλο φορμά • Φωτισμoί • Φορητά Flash • 
Τρίποδα • Scanner για φωτογραφική χρήση • Εκτυπωτές όλων των τύπων, plotters • Προγράμ-
ματα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας • Οθόνες • Ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα • Αναλώσιμα  
• Χαρτιά (χημικά, Inkjet και θερμικά) • Συστήματα φωτισμού (Studio flash, φωτιστικά & αξεσουάρ) 
• Photofinishing • Συστήματα βιβλιοδεσίας • Συστήματα προβολής εικόνων • Φιλμ και αναλώσι-
μα χημικής επεξεργασίας • Φωτογραφικές τσάντες, γιλέκα, βαλίτσες • Yλικά συντήρησης και αρ-
χειοθέτησης • Μπαταρίες όλων των ειδών & τύπων • Ψηφιακά & παραδοσιακά άλμπουμ • Kορ-
νίζες • Ρhotobook • Σχολές φωτογραφίας • Φωτογραφικά βιβλία, λευκώματα • Σωματεία & συν-
δικαλιστικές ενώσεις φωτογράφων • Φωτογραφικά περιοδικά και ειδικές εκδόσεις • Αξεσουάρ 

VIDEO/ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
• Video cameras • Εξοπλισμός και αξεσουάρ για μαγνητοσκοπήσεις και κινηματογραφήσεις για 
ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση • Συστήματα ψηφιακού βίντεο (μοντάζ, τίτλοι, ηχητική επε-
ξεργασία) • Ειδικό hardware & software • Monitor • Συστήματα μοντάζ • Home cinema • Εκδόσεις 
& βιβλία για το video και τον κινηματογράφο • Σχολές TV, ήχου και εικόνας

HI-TECH TECHNOlOGy 
• Υπολογιστές • Software • Mobile Imaging • Smartphone • Tablets • Τηλεοράσεις • Projectors 
• Digital cinema • Virtual Reality • 360° Photography • Headphones • wearables • Smart Home 
electronics • Τηλεπικοινωνιακά συστήματα • Gaming
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πΡΟΓΡΑμμΑ πΡΟβΟΛΗΣ PHOTOVISION & HI-TECH EXPO

Η προβολή της έκθεσης ξεκίνησε ήδη από τις σελίδες των περιοδικών ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ, PHOTO 
BUSINeSS, www.photo.gr και φυσικά απ’ το site της έκθεσης www.photovision.gr. Το επόμενο 

διάστημα, η προβολή της έκθεσης θα ενταθεί, με αποκορύφωμα τον μήνα πριν την έκθεση.
 

Η κατανομή του budget για την προβολή της έκθεσης στα διάφορα μέσα θα γίνει ως εξής:
- Σε ημερήσιες και κυριακάτικες εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας
- Σε ραδιοσταθμούς μεγάλης ακροαματικότητας
- Σε ειδικά κλαδικά περιοδικά
- Σε τηλεοπτική διαφήμιση από μεγάλα κανάλια, δέκα ημέρες πριν από την έναρξη της έκθεσης
- Σε αφισοκόλληση, αυτοκόλλητα και χιλιάδες προσκλήσεις
 
Εκτός των ανωτέρω, θα γίνει μεγάλη και συνεχής έμμεση προβολή της PHOTOVISION μέσα από τα 
δελτία τύπου και τις δημοσιεύσεις με αφορμή το πλούσιο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσε-
ων που την πλαισιώνουν.

 

πΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕκΔΗΛωΣΕΙΣ
Κατά τη διάρκεια της 12ης PHOTOVISION και ΗI-TecH exPO θα πραγματοποιηθούν πολλές εκδη-
λώσεις, τόσο από το διοργανωτή, όσο και από τους ίδιους τους εκθέτες. Γι’ αυτό τον σκοπό παρέχο-
νται κίνητρα προς τους εκθέτες για τη διοργάνωση, εντός των περιπτέρων τους, εκδηλώσεων που 
θα προσελκύσουν επισκέπτες, κάνοντας την επίσκεψη ευχάριστη και δημιουργική.

 
Σεμινάρια
Όπως σε κάθε PHOTOVISION, έτσι και φέτος θα πραγματοποιηθούν επιμορφωτικά σεμινάρια από 
γνωστούς φωτογράφους με θεματολογία γύρω από τη λήψη και την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, 
τον φωτισμό, την αξιοποίηση των social media κ.λ.π.

 
Εκθέσεις φωτογραφίας
Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην παρουσίαση σημαντικών καλλιτεχνών από τον χώρο του 
imaging, αλλά και νέων ανθρώπων που θα αποτελέσουν τον πυρήνα και το μέλλον του χώρου. 
Παράλληλα προετοιμάζονται εκθέσεις και event με πρωτότυπο υλικό για τα οποία θα ανακοινώσου-
με περισσότερες λεπτομέρειες συντόμως. 

 
Συζητήσεις 
Το θετικό προηγούμενο θα συνεχισθεί αναβαθμισμένο, με πλούσιο πρόγραμμα ανοιχτών συ-
ζητήσεων που θα άπτονται των προβλημάτων που απασχολούν το σύνολο του κλάδου. 
Για όλα αυτά θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση προς τους ενδιαφερομένους, μέσα από τις σελίδες 
των εντύπων μας και στα www.photo.gr και www.photovision.gr.

 
Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων θα ανακοινωθεί αναλυτικά από το 
site της έκθεσης. 
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ΓΕΝΙκΕΣ πΑΡΟχΕΣ

Η προετοιμασία των περιπτέρων θα ξεκινήσει πολύ νωρίς το πρωί της Τετάρτης 8 Μαρτίου 
2017. Θα διαρκέσει τρεις ημέρες έως το βράδυ της Παρασκευής 10 Μαρτίου. 

 
Για περίπτερα με βασική δομή 
παρέχεται:
• Δομή αποτελούμενη από πάνελ με 

επένδυση γκρι δερματίνη 1x2,5m
• Μοκέτα γκρι χρώματος
• Οροφή από τραβέρσες
• Μετόπη
• Φωτισμός 3 spot/100w  

ανά 12m2

• Μία πρίζα των 500w ανά περίπτερο 
για κάθε 30m2

Για περίπτερα xωρίς δομή:
• Ίχνος εδάφους χωρίς μοκέτα
• Παροχή ρεύματος για κάλυψη 

συμβατικού φωτισμού (300 w για κάθε 12m2)

Επιπλέον παροχές:
• Φύλαξη της έκθεσης.
• Γενική ασφάλιση της έκθεσης.
• Καθημερινός καθαρισμός stand (εκτός των εκθεμάτων) και των κοινόχρηστων χώρων.
• ΔΩΡΕΑΝ προβολή του profile των εκθετών από το ειδικό πανηγυρικό τεύχος του Photo-

Business που θα είναι αφιερωμένο στην έκθεση.
• ΔΩΡΕΑΝ παροχή προσκλήσεων για διανομή στους πελάτες των εκθετών.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
• Πρόσθετες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τηλεφωνικές γραμμές ΟΤΕ, ανθοστολισμός και 

άλλες παροχές και διευκολύνσεις διακανονίζονται απ’ ευθείας σε συμφωνία με τις αντίστοιχες 
εταιρείες που εκμεταλλεύονται τον εκθεσιακό χώρο.

• Η γνωστοποίηση προς τους εκθέτες των εσωτερικών τηλεφώνων της έκθεσης και των 
αρμοδίων σε κάθε τομέα από μέρους της διοργάνωσης, θα γίνει με την προσέλευσή τους στον 
εκθεσιακό χώρο.

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
Σάββατο 11, Κυριακή 12 και Δευτέρα 13 Μαρτίου: 11:00 - 21:00

Είσοδος ελεύθερη με την προσκόμιση πρόσκλησης 

Εισιτήριο / Γενική είσοδος: €3 

Ó÷çìáôéêÞ ðáñÜóôáóç 
ìéêñïý ðåñéðôÝñïõ 
(3 ÷ 4 m) ìå âáóéêÞ äïìÞ 1m

2
,5

m
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SUMMARY IN ENGLISH
12th PHOTOVISION 2017 & 1st HI-TECH EXPO, March 11-13 2017

The renown and widely acknowledged Greek Photofair for photography, video and imaging technology

PHOTOVISION 22 years of experience! 
always true to our biennial appointment which has been steadily fulfilled since 1995, we welcome 
you to the forthcoming Photovision imaging fair and hope to meet you at Photovision ground either 
in the capacity of exhibitor or visitor.

• 220.000 visitors in total (95% Greeks, 3% from cyprus and 2% from 
neighboring Balkan and east europe countries. 

55% professional photographers and video makers  
45% consumer photographers and artists) 

• 100.000m2 of exhibition space 

• 1.100 exhibitors (99% Greeks, 1% from cyprus and Italy) 

• 50 debates 
• 150 seminars & workshops 

• 120 photo exhibitions with more than 600 photographers showing creative works

• More than 30% attend the event on a more than one working day

PHOTOVISION exhibitors cover all aspects of Imaging products, services and activities:
CAMERAS, lENSES & EQUIPMENT cameras | equipment | accessories | Storage | Lenses | Filters 
and accessories | 360° Photography | actioncams | Drones 
ASSOCIATIONS & EDUCATION Photographic Unions and associations, Schools and Groups 
showcases in various parts of exhibition grounds 
lIGHTING, FlASHES & TRIPODS Lighting technology | Light sources | Light modifiers | Reflectors 
| Softboxes |Tripods & supports | cases & Backgrounds 
INPUT, EDIT & PROCESS Video and film technology | Digital image processing | accessories | 
Post processing
STORAGE Memory cards | Storage systems | Online storage services 
PHOTOFINISHING & PRESENTATION Printing, hardware & materials | Publishing systems: layout 
– graphics – multimedia, pre-press and production | Image presentation and personalised photo 
products | Photofinishing: equipment, systems, order processing | Recycling | consumable materials 
for photofinishing | Digital album | Photobook | Projection | Presentation | Home electronics | Services
HITECH TECHNOlOGy computers | Software | Mobile Imaging | Smartphone | Tablets | Smart TV 
| Projector | Digital cinema | Virtual Reality | Headphones | wearables | Smart Home electronics | 
Telecommunications systems 

10
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Key points for participate on the 12th Photovision 2017 & 1st HiTechExpo
• Photovision stands for the acclaimed photo fair which is trusted and revered by most Greek 
enthusiasts and professionals of imaging sector.
• all competition will take part in Photovision.
• Participating Photovision is the most efficient way of contacting the specific target group 
of enthusiast and professional photographers with the lowest cost factor and many ways of 
communicating companies’ brand name and products through the largest photographic magazine 
in Greece.

Organized by Photographos magazine
PHOTOGRaPHOS is the oldest (first published 989) and most established photo magazine in 
Greece. In late 2011 our magazine was totally revamped and now has a much richer content and 
164 pages per issue. Photographos is printed at 20.000 print run and distributed through news 
stands. In its present guise our magazine encourages reader participation in many forms (galleries, 
how to articles etc.) and dedicates many pages to tutorials, techniques, photo school etc., as well 
as hardware and software tests. It also takes a keen interest in the Greek and international photo 
art scene, with articles, interviews and portfolios. commitment to a high-standard of journalism 
and the active involvement of readers are Photographos keywords to success. 
Media sponsor: KaTHIMeRINI
KaTHIMeRINI GROUP: One of the largest media groups in Greece comprises Kathimerini daily 
newspaper, SKaI TV, SKaI, Melodia and Red radio stations.

Communication Media
Photo Business / PBweekly / www.photo.gr

Site And Timing 
Former Olympic Stadium of Tae Kwon Do, Palaio Faliro, exhibition center has the capacity to meet 
all exhibitors’ demands. It is comfortably situated next to Tram station and offers easy access by 
car or public transport. Photovision is the biggest local imaging event attracting visitors not only 
from Greece but also from cyprus and Balkan countries.

Cultural And Educational Events 
a large part of PHOTOVISION success must be attributed to the cultural events which are carefully 
planned to complement the commercial aspect. They comprise photographic exhibitions, seminars, 
open forums and debates. Many special interest seminars will be held, covering the following 
subjects: Photoshop/Lightroom Digital post processing, Portrait and wedding Photography, 
Professional Video etc.
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