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Epson na veletrhu Reklama
Polygraf
V prostorách PVA EXPO Praha Letňany se ve dnech 9.–11. dubna 2019 uskutečnil již 26. ročník veletrhu Reklama Polygraf,
na kterém své nejnovější portfolio představily firmy z oblasti tisku i reklamy.
Na veletrhu ani tento rok nechyběly produkty společnosti Epson, které byly k vidění na stáncích AWC, TEPEDE, NANOTEC
a Igepa. Návštěvníci se zde dozvěděli informace především o novinkách ve velkoformátovém tisku a potisku textilií.
U stánků jednotlivých společností mohli návštěvníci i letos obdivovat ukázky nejen velkoformátového tisku, ale take
inkoustová řešení, která zaujala nejednoho účastníka. Nejvíce pozornosti u stánků AWC a NANOTEC patřilo všestranné
sublimační tiskárně Epson SureColor SC-F9300, která rychle a především efektivně vytváří kvalitní textilie a reklamní
poutače s trvanlivým potiskem. Dalším tahákem byla u obou stánků všestranná DTG tiskárna SURECOLOR SC-F2100 s
řadou vylepšených funkcí, jež je ideálním a kompletním řešením pro potisk textilií jako jsou trička, tašky a další, to vše ve
vyjímečné kvalitě.

více na

Toto číslo bylo distribuováno 52 225 odběratelům

Nejlehčí digitální zrcadlovka
- Canon EOS 250D
Malé rozměry a bohatá funkční výbava - na trh přichází nejlehčí digitální zrcadlovka s otočným displejem Canon EOS
250D
Rodině, které nevyhovuje kvalita a možnosti fotografování mobilními telefony nebo není spokojená se svým stávajícím
fotografickým vybavením, nabízí malý, lehký a špičkovými technologiemi vybavený EOS 250D snadný vstup do světa
přístrojů s výměnnými objektivy.
Přístroj EOS 250D je nástupcem oblíbeného modelu EOS 200D. Disponuje intuitivním ovládáním pro každého, velkým
snímačem CMOS formátu APS-C o rozlišení 24,1 milionu bodů s technologii dual-pixel, podporou videa v rozlišení 4K,
velmi rychlým a citlivým automatickým ostřením a vynikajícími možnostmi propojení s chytrými zařízeními. Nejnovější
procesor společnosti Canon DIGIC 8 zajišťuje řadu funkcí, jako je záznam videa ve 4K, časosběrné video 4K nebo extrakce
jednotlivých snímků ze 4K videa.
Díky jednoduchému ovládání a lehkému kompaktnímu tělu nabízí EOS 250D všem členům rodiny možnost užít si
dokumentování životních událostí - kdykoli a kdekoli. Uživatelské prostředí, které fotografa od okamžiku zapnutí
navádí pomocí rad a tipů, maximálně usnadňuje ovládání a zajišťuje, aby skutečně každý mohl využít všechny možnosti
přístroje. S fotoaparátem Canon EOS 250D může každý také snadno zachytávat svět kolem sebe různými kreativními
způsoby. Funkce Creative Assist nabízí sadu efektů, filtrů a nástrojů pro úpravu barev, které lze na snímek aplikovat při
komponování záběru i po vyfotografování.
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Nikon získává čtyři ceny TIPA
World Award 2019
Oceněním se pyšní fotoaparáty D3500, Z 6 a Z 7 a objektiv NIKKOR Z 14–30 mm f/4 S.
Společnost Nikon s potěšením oznamuje, že jí sdružení TIPA (Technical Image Press Association) udělilo čtyři prestižní
ocenění World Award 2019.
Nikon D3500 získal ocenění „Best DSLR Camera“ za nejlepší profesionální digitální jednookou zrcadlovku a na stupně
vítězů se postavily i oba fotoaparáty mirrorless: Nikon Z 6 vyhrál ocenění odborníků „Best Full Frame Camera Expert“ pro
nejlepší full frame fotoaparát a Nikon Z 7 zase ocenění „Best Full Frame Professional Camera“ pro nejlepší profesionální
full frame fotoaparát. Objektiv NIKKOR Z 14-30 mm f/4 S se může pochlubit oceněním „Best Mirrorless Wide Angle Zoom
Lens“ pro nejlepší širokoúhlý objektiv se zoomem pro mirrorless fotoaparáty.

více na

Tiskárny OKI pro úzký formát
poprvé v ČR
Úzkoformátové tiskárny pro malonákladovou produkci štítků a etiket OKI Pro1040 a Pro1050 budou poprvé v Česku k
vidění na veletrhu Reklama Polygraf na pražském výstavišti PVA Letňany.
Tiskárny pro úzký formát kategorie NFP (Narrow Format Printing) jsou určeny pro tisk barevných štítků, etiket a vinět
v malém nákladu včetně možnosti personalizace. Firmy, grafická studia i tiskárny je mohou díky jednoduché obsluze
vytvářet na vyžádání, snadno a rychle. Není tak třeba objednávat s předstihem velké náklady externě vytištěných štítků,
které se ani nemusejí využít.
Zařízení OKI Pro1040 a OKI Pro1050 přinášejí nové možnosti při návrhu štítků, Pro1040 tiskne v barvách CMYK a Pro1050
tiskne v barvách CMYK a navíc bílou (CMYK+W). Doplňkovou bílou barvu lze kreativně využít například při tisku na
průhledná, barevná či tmavá média. Podporována je široká škála povrchů, od texturovaných papírů až po syntetické
materiály s bílým, čirým, neprůhledným nebo barevným pozadím. Samozřejmostí je i potisk „converted“ médií s podložkou,
případně i synchronizace tisku na jednotlivé etikety na pásu na průsvit i na černou značku. Na rozdíl od inkoustových
tiskáren si tiskárny štítků OKI řady Pro snadno poradí s novými typy materiálů.
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#INSTAXMYLIFE – PRVNÍ VÝSTAVA
INSTAX FOTOGRAFIÍ
Společnost FUJIFILM uspořádá v pražské galerii Czech Photo Centre první výstavu instax fotografií s názvem
#INSTAXMYLIFE. Její veřejná vernisáž proběhne 14. května a celá výstava potrvá až do 9. června 2019.
Na výstavě se představí více jak desítka fotografických projektů českých fotografů a content creatorů. Zároveň
společnost FUJIFILM vyhlašuje OPEN CALL, ve kterém nabízí třem lidem místo na výstavě pro jejich vlastní instax projekty.
První instax výstava bude prezentat v prostorách galerie Czech Photo Centre osobní projekty známých českých fotografů,
blogerů a kreativních tvůrců, kteří již s instaxem mají určité zkušenosti a je tak nějakým způsobem součástí jejich života.
instax
„Výstava má ukázat nekonečné možnosti, jak zpracovat instax fotografie. Není to jen o zachycení momentu na svatbě
nebo na cestách a nalepení do alba, ale také o vytváření vlastních osobních projektů a kreativní prezentaci fotek, od
zaplnění celé zdi nebo poskládaného obrazce, až po vytváření prostorové instalace. A nejen to. Fotoaparáty instax už
nyní nabízí různé kreativní režimy focení nebo barevné filtry, se kterými se dá vyhrát a vytvořit zajímavé fotky. Můžete
si vybrat z fotoaparátů s analogovým nebo digitálním zpracováním fotografie s možností úprav před vytisknutím anebo
využít instax tiskárny a být kreativní. Proto jsme oslovili různé umělce, fotografy, content creatory a blogery, aby nám
představili svoje kreativní projekty,“ říká organizátorka výstavy Aneta Změlíková ze společnosti FUJIFILM.
K výstavě, která potrvá čtyři týdny, budou naplánované kreativní workshopy a semináře. Jejich program, stejně tak jako
profily vystavujících umělců, bude zveřejněn v průběhu dubna.
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Soutěž černobílé fotografie
Černobílé valéry - soutež o nejlepší černobílou fotografii
Uzávěrka soutěže 9. 5. 2019
Vyhodnocení soutěže (bude upřesněno)
Výstava vybraných prací 1. 6. - 31. 8. 2019 SVČ Rýmařov
Kategorie
- PŘÍRODA
- REPORTÁŽ, DOKUMENT
- VOLNÉ TÉMA
Podmínky účasti
Soutěž není omezena věkem, zúčastnit se mohou všichni fotografové amatéři a profesionálové
Účastníci soutěže mohou zaslat jednotlivé fotografie nebo cyklus fotografií (max. 4ks fotografií), v počtu max. 3ks
fotografií nebo cyklů v jedné kategorii. Pokud bude zaslán cyklus, je brán jako jedna fotografie, tzn. účastník může
zaslat 3 cykly do kategorie, každý v počtu max 4ks fotografií, celkem tedy 12 ks fotografií do jedné kategorie.
Do soutěže budou přijímány pouze fotografie černobílé, vyvolané nebo v tištěné podobě ( nezasílat CD či emaily s
digitálnímy daty).
Formát fotografií minimálně 20×30 cm a větší.
Každá soutěžní fotografie musí být řádně označena na zadní straně jménem příjmením, plnou adresou autora, dále
názvem snímku a kategorie.
Podmínkou účasti v soutěži je vstupní poplatek 90 Kč. (na poštovné pro zaslání fotografií zpět soutěžícím)
Zaslat na účet SVČ Rýmařov: KB č.ú. 19-7333290247/0100 nebo složenkou typu C na adresu SVČ Rýmařov ( viz kontakt )..
Do zprávy pro příjemce uvést jméno soutěžícího.
více na

VÝSTAVY

Czech Nature Photo 2019

Na začátku března zasedala odborná porota v čele s Michalem Krausem, dalšími členy poroty byli například - fotografka Ami Vitale, Petr Bambousek a
Přemysl Rabas.
Porota vybrala fotografie nominované na vítěze v osmi kategoriích.
Společnost Czech Photo letos poprvé udělila speciální grant – roční tvůrčí stipendium na fotografování projektu s tématikou dokumentace, monitoringu
nebo ochrany české přírody v hodnotě padesát tisíc korun. Tuto cenu získal projekt manželů Dolinayových aneb Living Zoology, kteří se zabývají výzkumem českých hadů.
Výstava všech oceněných a dalších vybraných fotografií Czech Nature Photo 2019 bude zahájena slavnostním vyhlášením výsledků 29. dubna v pražském
Karolinu a potrvá do poloviny června.
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SOUTĚŽ

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.
Soutěžní otázka:

HLEDÁM PRÁCI

Kde se koná výstava Slibuji věrnost republice?
a) Leica Gallery
b) Obecní Dům
c) Museum Kampa

 Kuzfri Atelier
 Grafik, DTP - spolehlivost
 Grafička jinak
 Externí GRAFIK

Sponzorem soutěže je:

NABÍZÍME PRÁCI
 Hledáme zkušeného kreativce na
pozici Grafik, pro kancelář Brno

nápověda

 Account manager s obchodním
duchem

 Grafický/web designer
 Reklamní agentura hledá RETUŠÉRA

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Eliška Novotná

ANKETA
Otázka: Jaké fotografické kurzy Vás nejvíce zajímají?

BAZAR - PRODÁVÁM

a) Technické (ovládání fotoaparátu)
c) Grafické (úprava fotografií grafickým programem)

 Stohová řezačka IDEAL 3905
 Vybavení sítotiskové firmy
 Laserová profesionální tiskárna OKI

Hlasovat můžete na www.idif.cz (dole na hlavní stránce).

 Studiový set pro focení / nahrávání videí

b Umělecké (portrét, akt, příroda...)

ES3640a3

BAZAR - KUPUJI
 Adobe CS6 Standard
 Risograph
 Tiskárna MIMAKI JV5-160s NOVE

OHLASY
Díky že stále pokračujete s IZINem v nevém roce.
Pavla/Hradec Králové

ORIG. HLAVY

 Adobe Photoshop CS6
Vždy se těším na konec týdne a nový IZIN.
Karel/Brno

— inzerce —

Díky za všechny tipy na výstavy.
Alena/Zlín

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!
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