V Praze dne 23. října 2009
TISKOVÁ ZPRÁVA
SPOLEČNOSTI FOTOTRADE

s.r.o.

Vážení přátelé profesionální i amatérské fotografie, dovolte nám, informovat Vás o naší tradiční
prezentační akci pod názvem:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ -

„PROFI DAY“

která je určena pro naše obchodní partnery, profesionální i amatérské fotografy
a všechny zájemce o námi nabízenou profesionální techniku. Účastníci se na této akci
mohou seznámit s již dostupnými novinkami i s aktuální nabídkou značek:
ARCA-SWISS - velkoformátové fotoaparáty
GIOTTOS – fotografické a kamerové stativy, hlavy a příslušenství
HASSELBLAD - středoformátové fotoaparáty, objektivy
LEICA - fotoaparáty, dalekohledy
MITSUBISHI - profesionální řešení výroby fotografií - foto systémy a profesionální foto tiskárny
PHASE ONE - středoformátové fotoaparáty, objektivy, digitální zadní stěny, software CaptureOne
POCKETWIZARD – rádiové, bezdrátové spouště
PROFOTO - studiová osvětlovací a záblesková technika - generátory, hlavy a příslušenství
SEKONIC - expozimetry, flashmetry a colormetry
TAMRON – objektivy pro digitální i klasické zrcadlovky
TIFFEN – fotografické filtry a filtry pro optiku

KDY: ve středu 4. 11. 2009 od 10.00 do 18.00 hodin
KDE: budova Olympus C&S, Evropská 176/16, 160 00 Praha 6
Na tuto akci není nutná žádná registrace - stačí nás pouze navštívit.
Co zajímavého máme pro Vás připraveno ?
LEICA M9 – česká premiéra, první Full Frame Leica na trhu.
PHASE ONE 645DF – česká premiéra, zcela nový, profesionální středoformátový
fotoaparát včetně nových objektivů s centrální závěrkou.
TAMRON SP AF 17-50mm F/2,8 Di-II VC – skvělá kombinace tříosého optického
stabilizátoru VC a skvělých parametrů amatérského světelného objektivu – novinka na
trhu.
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TIFFEN – fotografické filtry nejvyšší kvality, v dokonalém technickém zpracování
s desetiletou zárukou. Nově na trhu v ČR a SR.
GIOTTOS – fotografické a kamerové stativy, hlavy a příslušenství. Nově na trhu v ČR a
SR. Prozatím v omezeném sortimentu, v plném sortimentu budou k dispozici od
poloviny listopadu 2009.
MITSUBISHI - profesionální řešení výroby fotografií - fototiskárny a fotokiosky
Mitsubishi. Nízké pořizovací náklady a bezkonkurenční cena spotřebního materiálu
jsou zárukou neuvěřitelně rychlé návratnosti vložené investice. Jako novinku Vám
předvedeme řešení Easycalendar a Easyalbum.
Přijďte se seznámit s absolutní špičkou na poli digitální fotografie !
Vše si můžete vyzkoušet v praxi, máme pro Vás připraveno profesionální ministudio
včetně modelky, profesionální tiskárny i kiosky MITSUBISHI a samozřejmě malé
občerstvení.
K dispozici na této akci Vám budou a těší se na Vaši návštěvu:
FOTO PROFI – ARCA-SWISS, GIOTTOS, HASSELBLAD, LEICA, PHASEONE, POCKETWIZARD, PROFOTO, SEKONIC:
Matěj Třešňák, tel.: +420 221 985 180, mobil: +420 725 721 279, e-mail: tresnak@fototrade.cz
TAMRON, TIFFEN:
František Hubáček, tel.: +420 242 498 673, mobil: +420 606 650 876, e-mail: hubacek@fototrade.cz
FOTO TISK - MITSUBISHI:
Richard Kurta, tel.: +420 221 985 242, mobil: +420 602 234 500, e-mail: kurta@fototrade.cz
SERVIS:
Tomáš Vrána, tel.: +420 221 985 266, e-mail: vrana@fototrade.cz

Za FOTOTRADE s.r.o.

Petr Strbačka
jednatel společnosti
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