ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

ΣΕΚΑΦ

5-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Be part of the tech revolution!

www.imageandtech.gr
www.photovision.gr

ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ

ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΟΥ

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,
Από 5 έως 7 Απριλίου 2019 θα πραγµατοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο
HELEXPO MAROUSSI, η µεγαλύτερη έκθεση για την τεχνολογία και το
imaging της χώρας µας, αποτέλεσµα της συνεργασίας δύο καταξιωµένων
εκθέσεων: της IMAGE+TECH και της PHOTOVISION.
Η νέα, µεγάλη καινοτόµος έκθεση θα γίνει το επίκεντρο των νέων
τεχνολογιών και της οπτικής επικοινωνίας και θα είναι το ορόσηµο στη
σύγχρονη επιχειρηµατική πραγµατικότητα όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και
στα Βαλκάνια.
Στόχος της έκθεσης είναι να προάγει και να προβάλει τις νέες τεχνολογίες
και την οπτική επικοινωνία που έχουν κατακλύσει την καθηµερινότητά
µας έχοντας γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι της. Μέσα από την IMAGE+TECH
& PHOTOVISION 2019, θα δοθεί η ευκαιρία στους εκθέτες να
παρουσιάσουν στο εµπορικό αλλά και καταναλωτικό κοινό όλες τις
σύγχρονες εξελίξεις που θα τους φέρουν ένα βήµα πιο κοντά στη νέα
ψηφιακή εποχή.
Η οργανωτική οµάδα, ακολουθώντας πάντα τις εξελίξεις του τοµέα,
προτείνει ιδέες και λύσεις που ανταποκρίνονται σε νέα επιχειρηµατικά
µοντέλα παραγωγής αλλά και κατανάλωσης. Η έκθεση προσδοκά να
φιλοξενήσει και φέτος περισσότερα από 180 brands της τεχνολογίας και
του imaging ενώ η διοργάνωση ακολουθεί διεθνή πρότυπα όπως οι
εκθέσεις: IFA, IBC, Photokina, CES, CeBIT και MWC. Αναµένεται να
προσελκύσει περισσότερους από 30.000 επισκέπτες, επαγγελµατίες και
ιδιώτες που επιθυµούν να ενηµερωθούν για τα πάντα γύρω από τις νέες
τάσεις στον κόσµο της τεχνολογίας και του imaging.
Με εκτίµηση,
BE-BEST
ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ

Στο πλαίσιο της IMAGE+TECH
& PHOTOVISION 2019, θα πραγµατοποιηθεί
ένα πλούσιο πρόγραµµα παράλληλων
δράσεων και εκδηλώσεων που θα δώσουν
τη δυνατότητα στο κοινό να µυηθεί σε έναν
διαδραστικό, ψηφιακό κόσµο µε επίκεντρο
την τεχνολογία και την εικόνα σε όλες τις
σύγχρονες εφαρµογές.

Η έκθεση IMAGE+TECH
& PHOTOVISION 2019,
συνδιοργανώνεται από την εταιρεία
Be-Best & το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος
και τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΚΑΦ.

Παράλληλες δράσεις:
l
l
l
l
l
l
l

Ενηµερωτικά και εκπαιδευτικά
σεµινάρια
Παρουσιάσεις και case studies
Workshops εκµάθησης νέων τεχνικών
Εκθέσεις φωτογραφίας
3D Modelling
Διαγωνισµοί
Shows & Happenings

Λίγα λόγια για την έκθεση
Η ψηφιακή εποχή έχει κατακτήσει την καθηµερινότητά µας τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελµατικό επίπεδο.
Οφείλουµε να ακολουθούµε τις τάσεις της εποχής και κυρίως όταν αυτές µας εξελίσσουν και τείνουν να
διευκολύνουν τη ζωή µας. Ο ρυθµός που οι νέες τεχνολογίες και η εικόνα αναπτύσσονται είναι σίγουρα
καταιγιστικός. Έτσι, αποφασίσαµε να δεχτούµε την πρόκληση και να πραγµατοποιήσουµε µία µοναδική έκθεση όπου
οι σύγχρονες τεχνολογίες και η εικόνα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, δίνοντας την ευκαιρία στους εκθέτες να
παρουσιάσουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους, µέσα σε ένα οργανωµένο πλαίσιο.
Η IMAGE+TECH & PHOTOVISION 2019, δηµιουργήθηκε δίνοντας έµφαση στις συνέργειες στον επιχειρηµατικό
τοµέα και στοχεύοντας στην απόλυτη ικανοποίηση των επισκεπτών, προσφέροντάς τους µία µοναδική εµπειρία
ενηµερώνοντάς τους για όλες τις εξελίξεις του κλάδου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στην
προβολή και την ενηµέρωση των επιχειρήσεων που οφείλουν να εξελίσσονται και να υιοθετούν νέες πρακτικές
µεταβάλλοντας συνεχώς τα µοντέλα τους και θέτοντας το brand τους στον παγκόσµιο χάρτη των σύγχρονων
υπηρεσιών.

Γιατί να συµµετάσχω
Η έκθεση IMAGE+TECH & PHOTOVISION 2019 κατανοώντας και θέλοντας να καλύψει
πλήρως τις απαιτήσεις του παρόντος αλλά κυρίως του µέλλοντος, δίνει τη δυνατότητα στις συµµετέχουσες επιχειρήσεις:
l

l
l

l
l
l

l
l

Να αναπτύξουν τις πωλήσεις, να διευρύνουν το πελατολόγιό τους καθώς και να έρθουν σε επαφή
µε νέους δυνητικούς πελάτες µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος.
Να δηµιουργήσουν στρατηγικές συνεργασίες µε άλλες εταιρείες και σηµαντικούς εκπροσώπους του κλάδου.
Να προσδιορίσουν τις µελλοντικές κατευθύνσεις του κλάδου της τεχνολογίας αλλά και της εικόνας καθώς
και να βολιδοσκοπήσουν τις τάσεις της αγοράς.
Να λανσάρουν νέα brands και υπηρεσίες.
Να προβάλουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στους opinion makers (δηµοσιογράφους, media, retail buyers, κτλ)
Να προσαρµοστούν και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δηµιουργούν οι νέες
τεχνολογίες και οι καινοτοµίες.
Να συµβάλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας.
Να φέρουν ένα νέο κύµα καινοτοµίας στην Ελλάδα.

Με χαρά σας προσκαλούµε να λάβετε µέρος
στην έκθεση IMAGE+TECH & PHOTOVISION
2019 και να επωφεληθείτε από τις δυνατότητες
που σας προσφέρει η συµµετοχή σας:
προβολή, στοχευµένους επισκέπτες,
δυνατότητα συνεργειών, υποστήριξη και
εγγυηµένη επιτυχία.

Αποκτήσετε πρόσβαση σε περισσότερους
από 30.000 στοχευµένους επισκέπτες.

Προβληθείτε µέσα από ένα εκθεσιακό
γεγονός που θα αποτελέσει το κέντρο
ενδιαφέροντος για τον κλάδο της τεχνολογίας
και της εικόνας.

Εξελίξτε την επιχείρησή σας µε σκοπό να
ανταποκριθείτε στις τάσεις της αγοράς.

Κατηγορίες εκθεµάτων
ΙMAGING
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Φωτογραφικές µηχανές για ερασιτεχνική
και επαγγελµατική χρήση
Φακοί και οπτικά
Action Cameras
360° Photography
Drones
Ψηφιακές πλάτες για µηχανές µεσαίου
και µεγάλου φορµά
Φωτισµoί
Flash
Τρίποδα
Scanner για φωτογραφική χρήση
Εκτυπωτές όλων των τύπων, plotters
Προγράµµατα 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 αναλώσιµα χηµικής επεξεργασίας
Φωτογραφικές τσάντες, γιλέκα, βαλίτσες,
υλικά συντήρησης και αρχειοθέτησης
Μπαταρίες όλων των ειδών & τύπων
Ψηφιακά & παραδοσιακά άλµπουµ
και κορνίζες, photobook
Σχολές φωτογραφίας
Φωτογραφικά βιβλία, λευκώµατα
Σωµατεία & Συνδικαλιστικές Ενώσεις
φωτογράφων
Φωτογραφικές οµάδες
Φωτογραφικά περιοδικά και ειδικές εκδόσεις
Αξεσουάρ

VIDEO / ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
l
l

l

l
l
l
l

l

Video cameras
Εξοπλισµός και αξεσουάρ για
µαγνητοσκοπήσεις και κινηµατογραφήσεις
για ερασιτεχνική και επαγγελµατική χρήση
Συστήµατα ψηφιακού βίντεο
(µοντάζ, τίτλοι, ηχητική επεξεργασία)
Ειδικό hardware & software
Monitor, Desktop Video, συστήµατα µοντάζ
Home cinema
Εκδόσεις & βιβλία για το video και
τον κινηµατογράφο
Σχολές TV, ήχου και εικόνας

TECHNOLOGY
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Υπολογιστές
Software
Mobile Imaging
Smartphone
Tablets
Drones
Τηλεοράσεις
Projector
Digital Cinema
Virtual Reality
Speakers & Headphones
Wearables
Αctivity trackers
Smart Home Electronics
Τηλεπικοινωνιακά συστήµατα
Gaming

Η µεγαλύτερη έκθεση ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
και ΕΙΚΟΝΑΣ που θα συγκεντρώσει τα
σηµαντικότερα brands του κλάδου και
όλες τις νέες τάσεις!

Επισκέπτες

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

l

l
l

l
l

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
Φοιτητές σχολών οπτικοακουστικών σπουδών

KOINO
Οι νέες τεχνολογίες και η οπτική επικοινωνία θα είναι ο
πυρήνας γύρω από τον οποίο θα ξεδιπλωθεί η έκθεση
προσελκύοντας το ενδιαφέρον ενός τεράστιου
καταναλωτικού κοινού. Την έκθεση θα συµπληρώσουν
πλούσιες παράλληλες δράσεις και multimedia events.

ΩΡΑΡΙΟ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Παρασκευή 5/4: 11:00 - 21:00
Σάββατο 6/4: 11:00 - 21:00
Κυριακή 7/4: 11:00 - 21:00

Προβολή
ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το οργανωτικό επιτελείο της Be-Βest και του Περιοδικού ΦΩΤΟγράφος,
θέλοντας να στηρίξει και να προωθήσει µε ένα ολοκληρωµένο
πρόγραµµα προβολής την έκθεση IMAGE+TECH &
PHOTOVISION 2019, έχει διαµορφώσει ένα στρατηγικό πλάνο
προσέγγισης τόσο για επαγγελµατίες του κλάδου, όσο και για το ευρύ
κοινό.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ
ΕΚΘΕΣΗΣ

OUTDOOR ΠΡΟΩΘΗΣΗ
WEB & SOCIAL
BELOW THE LINE ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Αιγίδες - Συνεργασίες
Η φιλοσοφία µας είναι πως στη σύγχρονη εποχή κεντρικό ρόλο στην επιχειρηµατική ανάπτυξη όλων
των κλάδων, αποτελεί η δηµιουργία στρατηγικών συνεργειών. Συνεπώς, η στοχευµένη προσέγγιση
επαγγελµατικών Συλλόγων, Συνδέσµων και Οµοσπονδιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο,
αποτελεί βασική µας προτεραιότητα. Πιστεύουµε ακράδαντα πως η υποστήριξή τους στο έργο τους θα
προσδώσει έναν ολοκληρωµένο χαρακτήρα στην εµπορική µας έκθεση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΜΕ ΔΟΜΗ

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΔΟΜΗ

Στην τιµή ενοικίασης περιλαµβάνονται:
• Σκελετός αλουµινίου µε πάνελ µελαµίνης ύψους 250cm
• Μοκέτα δαπέδου ενιαίου χρώµατος για όλους
• Φωτισµός spot των 100W/3τ.µ.
• Παροχή ρεύµατος 500W / 220 Volt
• Προσκλήσεις για εµπορικούς επισκέπτες
• Διαπιστεύσεις
• Κάρτες parking
• Εγγραφή στον κατάλογο εκθετών
• Μετόπη ύψους 24 εκ. και µήκους 100 εκ. µε την
επωνυµία της εταιρίας & τον αριθµό του περιπτέρου

Στην τιµή ενοικίασης περιλαµβάνονται:
• Ίχνος εδάφους
• Προσκλήσεις για εµπορικούς επισκέπτες
• Διαπιστεύσεις
• Κάρτες parking
• Εγγραφή στον κατάλογο εκθετών

Τιµές περιπτέρων/m2
Μια όψη

∆ύο όψεις

Τρεις όψεις

Τέσσερις όψεις

∆οµή

90€*

100€*

110€*

120€*

15€*/τµ.
*Δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
40% µε την υπογραφή του Συµβολαίου Συµµετοχής, κατάθεση ή επιταγή λήξεως 29.03.2019
60% 25 ηµέρες πριν την έναρξη της έκθεσης, κατάθεση ή επιταγή λήξεως 31.05.2019

Aρ. περιπτ.

Εµβαδόν

C1 ............215 m2
C2 ...............96m2

C

C3 .............111m2

C1

215m2

ΥΠΟΔΟΧΗ
ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΠΟΡΕΙΑΣ

Χώρος
Φορτοεκφόρτωσης

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Eίσοδος Εκθεµάτων

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

Eίσοδος Εκθεµάτων

C4
C3
C2

96m2

ΣΤΑΘΜΗ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ ΕΠΙΠΕ∆ΟΥ Β

111m2

45m2

Προς
επίπεδο B

C4 ...............45m2

Aρ. περιπτ.

Εµβαδόν

B1.............348m2
B2.............269m2

B

B3.............108m2
B4.............138m2
B5.............168m2
B6.............120m2

Snack Bar
B1

Aπό
επίπεδο C

B1

348m2
79,5m 74,5m

2

Προς
επίπεδο D

2

B15
B16

B6

120m2

B12

55m2

B5
B8

168m2

B11

154m2

168m2

B2
B4

138m2

B7

138m2

B10

126,5m2

B2

Ραµπα Α- Β

269m2

B1

B2

B2

B16..........79,5m2

B14

B15.........74,5 m2

108m2

B14...........108m2

B3

B12.............55m2

108m2

B11...........154m2

B9

B10........126,5m2

49,5m2

B9............49,5m2

Ρολό εισόδου εκθεµάτων

B8.............168m2

Xώρος φορτοεκφόρτωσης

B7.............138m2

Aρ. περιπτ.

Εµβαδόν

D1.............132m2
D2.............120m2

D

D3.............144m2
D4...............91m2
D5............97,5m2
D6.............144m2

27m2

D9.............109m2
D10..........27,5m2

Προς
επίπεδο C

D11..........49,5m2
D12..........82,5m2

D2

16,5m2

D35

D8...............72m2

D14..........49,5m2

D18.............19m2

D4

D19.............36m2

Προς & από
αίθουσες
σεµιναρίων

D4

D5

D17..........31,5m2
91m2

D5

97,5m2

33m2

D16.............33m2

49,5m2

D15

D20.............36m2
D21.............24m2
D22.............24m2
D23.............24m2

D3

144m2

D3

D6

D6

D24.............24m2
144m2

D15

D19

D17

31,5m2

D16

19m2
36m2
D19

D18

18m2
D32

D33

19m2

45m2

D15..........49,5m2

D34

συρόµενη θύρα

εναέρια ράµπα εισόδου εκθεµάτων

D36

D7.............120m2

D25.............37m2
D26.............11m2
D28.............45m2

D14

49,5m

D20

D14

2

36m2
D20

D31

18m2

D27.............11m2
D29.............24m2
D30.............24m2
D31.............18m2
D32.............18m2
D33.............19m2

ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

D2

D2

120m2

D1

132m2

D7

D7

120m2

D12

82,5m

2

24m2
D12

D21
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ

D9

109m2

27,5m

D1

D8

72m2

D9

D8

D11

49,5m2
2

Από
επίπεδο B
ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΠΟΡΕΙΑΣ

D35..........16,5m2

24m2
D23

24m2
D22
D24

11m2
D26

24m2

D29

11m2
D27

D11

D10

37m2
D25

D28

45m2

24m2

D30

24m2

D34.............45m2
D36.............27m2

Με το κύρος της Be-Best και την αξιοπιστία του περιοδικού ΦΩΤΟγράφος

Be-Best
Με µία πλούσια εµπειρία 16 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 οι: Ergo Marathon Expo, Αυτοκίνηση, Infacoma, Aquatherm 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.

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 ένα από τα ιδρυτικά µέλη της ΤΙΡΑ, της Διεθνούς
Ένωσης Φωτογραφικών Περιοδικών, που πλέον έχει µέλη και στις πέντε ηπείρους. H εδραίωση του
περιοδικού έφερε σαν φυσικό επακόλουθο τη διοργάνωση της πρώτης PΗΟΤΟVISION (1995) της
µεγάλης έκθεσης του κόσµου της εικόνας που έκτοτε διοργανώνεται σταθερά ανά διετία µε 12
επιτυχηµένες διοργανώσεις στο ενεργητικό της.
Παράλληλα µε τον ΦΩΤΟγράφο εκδίδονται το περιοδικό Photo Business -διµηναία έντυπη έκδοση για
επαγγελµατίες του imaging-, η εβδοµαδιαία on line ενηµερωτική έκδοση PBWeekly και το
ενηµερωτικό site 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.

Υπό την αιγίδα του ΣΕΚΑΦ (Σύνδεσµος Ελλήνων Κατασκευαστών, Αντιπροσώπων και Εµπόρων Φωτογραφικών
ειδών και συστηµάτων εικόνας)
Έχοντας ως στόχο τη διάδοση και προώθηση της φωτογραφικής τέχνης και ταυτόχρονα τη στήριξη των µελών του,
ο ΣΕΚΑΦ διευρύνεται και απευθύνεται σε όλες τις εταιρείες εικόνας και τεχνολογίας και επανεκκινεί ενεργά τη
διαδικασία εκπροσώπησης, συντονισµού και προβολής του κλάδου.
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Be part of the tech revolution!

Αθηνάς 34, Ιλιον, Τ.Κ. 131 22, T: 210 82.50.128 - 129, 210 26.26.267,

Τρουπάκη 1, 104 45 Κ. Πατήσια, Αθήνα, T: 210 85 41 400,

F: 210 82.50.130, info@be-best.gr, www.be-best.gr

F: 210 85 41 485, photovision@photo.gr, www.photo.gr

