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MΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ MΕ ΤHN EMΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ

14η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

S T E P  U P  I N T O 
T H E  N E W  W O R L D 
O F  P H O T O G R A P H Y !

w w w . p h o t o v i s i o n . g r  |  i n f o @ p h o t o v i s i o n . g r



8-10 A������� 2022 | Tae Kwon Dophotovision.gr2

14η PHOTOVISION 2022
Η Photovision αποτελώντας το σημείο αναφοράς των 
επαγγελματιών του κλάδου και όλων των φίλων της 
φωτογραφίας και του βίντεο, θα πραγματοποιηθεί 
από 8 έως 10 Απριλίου 2022 στο εκθεσιακό κέντρο 
Κλειστού Π. Φαλήρου (πρώην Tae Kwon Do).

Πρόκειται για τη σημαντικότερη έκθεση για τη 

Φωτογραφία, το Βίντεο και την Εκτύπωση στην 

Ελλάδα, όπου θα αναδείξει και θα υποστηρίξει όλες τις 

εξελίξεις του κλάδου, με έμφαση στην εξωστρέφεια, 

την καινοτομία και τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Προσδιορίζει τις μελλοντικές κατευθύνσεις του κλάδου 

της οπτικής επικοινωνίας, καθώς και αποτυπώνει πλήρως 

τις τάσεις και τις ανάγκες της αγοράς.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, θα πραγματοποιηθεί πλούσιο 

πρόγραμμα παράλληλων δράσεων και εκδηλώσεων 

που θα δώσουν τη δυνατότητα στο κοινό να μυηθεί σε 

έναν διαδραστικό, κόσμο με επίκεντρο τη φωτογραφία, 

το βίντεο και την εκτύπωση, σε όλες τις σύγχρονες 

εφαρμογές τους.

Η 14η Photovision 2022 συνδιοργανώνεται από την 

εταιρεία BE BEST & το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος και τελεί 

υπό την αιγίδα του ΣΕΚΑΦ. 

Με εκτίμηση,

BE BEST | ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
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 Η Photovision 2022 είναι η μεγαλύτερη εγχώρια 
εμπορική και καλλιτεχνική έκθεση του κλάδου.

 Δίνει την ευκαιρία για επιχειρηματικές συναντήσεις.

 Προσφέρει ανάπτυξη πωλήσεων και διεύρυνση 
πελατολογίου.

 Είναι το ιδανικό σημείο για το λανσάρισμα νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών σε στοχευμένο κοινό.

 Προβολή της επιχείρησή σας μέσα από ένα 
εκθεσιακό γεγονός που θα μονοπωλήσει το 
ενδιαφέρον της αγοράς.

 Το πλούσιο πρόγραμμα παράλληλων 
εκδηλώσεων προσελκύει το ενδιαφέρον τόσο 
των επαγγελματιών όσο και των ερασιτεχνών της 
σταθερής και κινούμενης εικόνας. 

 Σας παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας 
στρατηγικών συνεργασιών με άλλες εταιρείες και 
σημαντικούς εκπροσώπους του κλάδου.

 Έχετε ολοκληρωμένη διαφημιστική καμπάνια με 
στόχο την προώθηση του brand σας.

 Αποκτάτε προβολή προϊόντων και υπηρεσιών 
των εταιρειών στους opinion makers 
(δημοσιογράφους, media, retail buyers, κλπ).

 Με τη συμμετοχή συμβάλλετε στην ανάπτυξη 
της επιχειρηματικότητας, της αγοράς και της 
ανταγωνιστικότητας.

Προβολή | Πελάτες | Επαφές | Υποστήριξη | Επιτυχία

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ;
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

PHOTO EQUIPMENT
 Φωτογραφικές μηχανές για ερασιτεχνική και 

επαγγελματική χρήση

 Φακοί και οπτικά

 Action/360° μηχανές

 Drones

 Ψηφιακές πλάτες 

 Φωτισμoί flash, LED κλπ.

 Τρίποδα

 Scanner για φωτογραφική χρήση

 Εκτυπωτές όλων των τύπων, plotters

 Προγράμματα ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας

 Monitor

 Τηλεσκόπια - Οπτικά

 Ψηφιακά αποθηκευτικά μέσα

 Αναλώσιμα

 Χαρτιά (χημικά, Inkjet και θερμικά)

 Ψηφιακά προβολικά

 Φωτογραφικές τσάντες, γιλέκα, βαλίτσες, υλικά 
συντήρησης και αρχειοθέτησης

 Μπαταρίες όλων των ειδών & τύπων

ALBUMS & PHOTOFINISHING
 Photofinishing

 Συστήματα βιβλιοδεσίας

 Φιλμ και αναλώσιμα χημικής επεξεργασίας

 Ψηφιακά & παραδοσιακά άλμπουμ και κορνίζες, 
photobook

VIDEO + EDITING
 Video cameras

 Εξοπλισμός και αξεσουάρ για βιντεοσκοπήσεις και 
κινηματογραφήσεις 

 Συστήματα ηχοληψίας

 Συστήματα ψηφιακού βίντεο (μοντάζ, τίτλοι, ηχητική 
επεξεργασία)

 Ειδικό hardware & software

 Home cinema

MORE EXHIBITORS
 Σχολές φωτογραφίας, κινηματογράφου και ήχου

 Φωτογραφικά βιβλία, λευκώματα

 Σωματεία & Συνδικαλιστικές Ενώσεις φωτογράφων

 Φωτογραφικές ομάδες

 Φωτογραφικά περιοδικά και ειδικές εκδόσεις
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 Φωτογράφοι

 Βιντεογράφοι 

 Κινηματογραφιστές, σκηνοθέτες 
και τεχνικοί video τηλεόρασης & κινηματογράφου

 Γραφίστες & επαγγελματίες του τομέα των γραφικών 
τεχνών και των εκτυπώσεων

 Εργαζόμενοι στον τομέα επεξεργασίας εικόνας

 Ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε εμπορικά καταστήματα 
& αλυσίδες retail για την εικόνα και τις εφαρμογές της 

 Εργαζόμενοι στον τομέα post production 

 Σπουδαστές σχολών οπτικοακουστικών σπουδών 

 Brand & Marketing Managers

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ KOINO

 Η έκθεση αποτελεί ένα σταθερό πόλο έλξης για 
όλους τους ερασιτέχνες φωτογράφους και YouTubers, 
ενώ το ευρύτερο καταναλωτικό κοινό αποκτά 
επαφή με τον συναρπαστικό χώρο της φωτογραφίας 
μέσα από το πλούσιο πρόγραμμα εκθέσεων και 
παράλληλων εκδηλώσεων.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ: 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
Η έκθεση αναμένεται να συγκεντρώσει το πιο 
στοχευμένο κοινό επαγγελματιών όπως:

ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαμορφώνουμε και υλοποιούμε ένα 
εξαιρετικά πλήρες πρόγραμμα διαφήμισης και 
προώθησης, ώστε η διαφημιστική καμπάνια να 
καλύψει όλα τα μέσα με σκοπό να προβάλει 
τη δυναμική της έκθεσης μεγιστοποιώντας 
παράλληλα την επισκεψιμότητα και την 
επιτυχία της έκθεσης. 

Μέσα μαζικής ενημέρωσης 
Τηλεόραση | Ραδιόφωνο | Έντυπες διαφημίσεις

Web & Social 
Banners | Google AdWords | Facebook 
Twitter | Instagram | Youtube 

Outdoor 
Διαφημιστικά πανό σε κεντρικούς οδικούς άξονες 
Λάβαρα | Αφίσες 

Άλλες ενέργειες
 Αποστολή 50.000 τυπωμένων προσκλήσεων σε 

στοχευμένους επαγγελματίες. 

 Δελτία Τύπου σε μέσα γενικού και ειδικού 
ενδιαφέροντος. 

 Αποστολή ενημερωτικών newsletter. 

 VIP προσκλήσεις σε opinion maker’s της αγοράς. 

 On line registration μέσα από το site της 
έκθεσης και πλήρης καταγραφή του προφίλ των 
επισκεπτών. 

 Διανομή εντύπων/ηλεκτρονικών προσκλήσεων 
στους εκθέτες για τους πελάτες και συνεργάτες 
τους.

FOLLOW US ON: 

@photovision.gr

PhotovisionGr-expo
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Παράλληλες δράσεις

Στόχος μας είναι να βρισκόμαστε ένα 
βήμα μπροστά, να προωθήσουμε 
την ανταλλαγή απόψεων και 
γνώσεων. Με το βλέμμα στο παρόν 
και στο μέλλον, δημιουργούμε 
ένα εκθεσιακό περιβάλλον, όπου 
οι επαγγελματίες αλλά και οι 
ενδιαφερόμενοι του ευρύτερου 
χώρου του Imaging θα μπορούν 
διαδραστικά να ενημερωθούν για 
τις νέες τάσεις, τις εξελίξεις και τη 
δυναμική του κλάδου.

 Ενημερωτικά σεμινάρια και 
ημερίδες με την συμμετοχή 
επαγγελματιών.

 Παρουσιάσεις καινοτομικών 
προϊόντων και υπηρεσιών 

 Workshop εκμάθησης νέων 
τεχνικών 

 Εκθέσεις φωτογραφίας

 Διαγωνισμοί

 Shows & Happening

Η μεγαλύτερη έκθεση για τη 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, το ΒΙΝΤΕΟ και τις 
εφαρμογές τους θα συγκεντρώσει τα 
σημαντικότερα brand του κλάδου και 
όλες τις νέες τάσεις!
Κατά τη διάρκεια της Photovision 
2022 οι εκθέτες θα έχουν την ευκαιρία 
για συναντήσεις και δυνατότητες 
για συμφωνίες, συνεργασίες και 
δημιουργία δικτύων με στόχο την 
ανάπτυξη των πωλήσεων.

Νέες τεχνολογίες 
και καινοτομία
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ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Παρασκευή 8/4/2022 
13:00 - 21:00

Σάββατο 9/4/2022
11:00 - 21:00

Κυριακή 10/4/2022
11:00 - 21:00

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: α. 40% με την υπογραφή του συμβολαίου συμμετοχής, κατάθεση ή επιταγή λήξεως ως 31.03.2022

β. 60% 25 ημέρες πριν την έναρξη της έκθεσης, κατάθεση ή επιταγή λήξεως ως 31.05.2022

12 τμ. 

1.440€ +24% ΦΠΑ

Τιμοκατάλογος | Τ.Μ. Με δομή * 

24 τμ. 

2.760€ +24% ΦΠΑ

36 τμ. 

3.780€ +24% ΦΠΑ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΔΟΜΗ 
Στην τιμή ενοικίασης περιλαμβάνονται: 

Σκελετός αλουμινίου με πάνελ μελαμίνης ύψους 250cm 
Μοκέτα δαπέδου ενιαίου χρώματος 
για όλους 
Φωτισμός 3 spot των 100W / 12τ.μ. 
Παροχή ρεύματος 500W / 220 Volt 
Προσκλήσεις για εμπορικούς επισκέπτες 
Διαπιστεύσεις 
Κάρτες parking 
Εγγραφή στον κατάλογο εκθετών 
Μετόπη με την επωνυμία της εταιρίας
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ΠΟΤΕ & ΠΟΥ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 
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Κάτοψη εκθεσιακού χώρου | Διάζωμα
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Με το κύρος της Be-Best και 
την αξιοπιστία του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ 
Πρωτοπόρο στην εποχή του και αρχαιότερο φωτογραφικό περιοδικό στην Ελλάδα, ο 
ΦΩΤΟγράφος εκδίδεται ανελλιπώς από το 1989 μέχρι σήμερα. Από το 2003 ξεκίνησε μια 
πετυχημένη συνεργασία με τον όμιλο της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ που για δέκα χρόνια διένειμε το 
περιοδικό με το φύλλο του προτελευταίου Σαββάτου κάθε μήνα. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος 
της ΤΙΡΑ, της Διεθνούς Ένωσης Φωτογραφικών Περιοδικών, που πλέον έχει μέλη και στις 
πέντε ηπείρους. H εδραίωση του περιοδικού έφερε ως φυσικό επακόλουθο τη διοργάνωση 
της πρώτης PΗΟΤΟVISION (1995) της μεγάλης έκθεσης του κόσμου της εικόνας που έκτοτε 
διοργανώνεται σταθερά ανά διετία με 14 επιτυχημένες διοργανώσεις στο ενεργητικό της. 
Παράλληλα με τον ΦΩΤΟγράφο εκδίδεται το περιοδικό Photo Business, διμηναία έντυπη 
έκδοση για επαγγελματίες του imaging, η ημερήσια on line ενημερωτική έκδοση ΦΩΤΟΤoday 
και το ενημερωτικό site για τη φωτογραφία και τις εφαρμογές της www.photo.gr.
Η έμπειρη ομάδα του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος, εξειδικευμένη στην τέχνη και την τεχνική της 
φωτογραφίας, του βίντεο, της εκτύπωσης και των νέων τεχνολογιών της οπτικής επικοινωνίας, 
πάντα με φρέσκες ιδέες και πρωτότυπη σκέψη, εγγυάται την επιτυχία των project που 
αναλαμβάνει.

Be-Best 
Με πλούσια εμπειρία 18 ετών η εταιρεία Be Best δραστηριοποιείται επιτυχημένα στο χώρο 
της διοργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων και εκδηλώσεων. Η εταιρεία μας έχει στο ενεργητικό 
της τη διοργάνωση πολλών επιτυχημένων και σημαντικών εκθέσεων στην Ελλάδα με μεγάλη 
επισκεψιμότητα όπως: Beyond 4.0, Ergo Marathon Expo, Αυτοκίνηση, Infacoma, Aquatherm, 
Autotec Expo κ.α. H Be Best ταυτόχρονα δραστηριοποιείται και στον τομέα των υπηρεσιών 
διαφήμισης και επικοινωνίας, απολαμβάνοντας την εμπιστοσύνη κορυφαίων εταιρειών σχετικά 
με τη διαμόρφωση του πλάνου προβολής και προώθησής τους. Η εμπειρία και η εξειδίκευση 
της Be Best στον τομέα της επικοινωνίας και της διαφήμισης αποτελεί ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα καθώς και βασικό εργαλείο μέσα από το οποίο διασφαλίζει την αποτελεσματική 
και επιτυχημένη προβολή των εκθέσεων που διοργανώνει. (www.be-best.gr).

Υπό την αιγίδα του Σύνδεσμου Ελλήνων Κατασκευαστών, Αντιπροσώπων και 

Εμπόρων Φωτογραφικών ειδών και συστημάτων εικόνας ΣΕΚΑΦ 
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www.be-best.gr
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www.photo.gr


