DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - „PROFI DAY“

PROFIDAY
PREZENTACE PROFESIONÁLNÍ FOTOTECHNIKY
hotel academic, roztoky u prahy, ČTVRTEK 11. října 2012

POZVÁNKA SPOLEČNOSTÍ FOTOTRADE s.r.o., PENTA CZ s.r.o. a PENTA SK s.r.o.
Vážení přátelé profesionální i amatérské fotografie, dovolte nám srdečně Vás pozvat na již tradiční

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - „PROFI DAY“
který je určen pro naše obchodní partnery, profesionální i amatérské fotografy a všechny zájemce
o námi nabízenou profesionální techniku značek Hasselblad, Leica, Nikon, Olympus a Tamron.

KDY: ve čtvrtek 11. 10. 2012 od 10:00 do 16:00 hodin
KDE: ACADEMIC Hotel & Congress Centre
Tyršovo náměstí 2222, 252 63 Roztoky u Prahy, více info na www.academic.cz

Program dne otevřených dveří „PROFI DAY“ - čtvrtek 11. 10. 2012:
9:45
- začátek akce
10:00 - 10:30
- Olympus, Lowepro, JOBY - Tomáš Viktora (Olymus Czech Group, s.r.o.)
Olympus OM-D jako druhý fotoaparát k Full Frame zrcadlovce (nebo i první?)

10:45 - 11:15

- Nikon Full frame - Filip Barták, Jan Kozák (NIKON spol. s.r.o.)

11:30 - 12:00

- Tamron - Michal Kriváček (PENTA CZ s.r.o.)

12:30 - 13:00

- Leica - Matej Sumka (FOTOTRADE s.r.o.)

13:15 - 13:45

- Hasselblad - Jens Anthonsen (Hasselblad A/S, Dánsko)

14:00 - 14:30

- Setkání s fotografem Garikem Avanesianem, mistrem FIAP o fotografii a cestování

Vyzkoušejte si to nejlepší z nabídky společnosti Nikon. K dispozici budou všechny Nikon digitální zrcadlovky formátu
FX, tzn.  D4, D3X, D800 a D800E, včetně většiny objektivů pro tato skvělá těla a mnoho další
fotografické techniky Nikon. Blíže Vás také seznámíme s novinkami z výstavy Photokina 2012.

Prezentace novinek představených v roce 2012 a jedinečná možnost se osobně v praxi přesvědčit o špičkové kvalitě
objektivů Tamron, se zaměřením na objektivy určené pro full frame zrcadlovky.
Prezentace novinek představených v roce 2012 s jedinečnou možností vyzkoušet si vybrané modely z dílny této
legendární značky.
Prezentace novinek představených na Photokině 2012. Přijďte se seznámit a vyzkoušejte si v praxi
středoformátové zrcadlovky legendární značky Hasselblad. Během akce budete mít k dispozici  modely H4D
včetně mnoha objektivů. Seznamte se i s vynikajícím softwarem Hasselblad PHOCUS pro snadné a rychlé
zpracování snímků, který společnost Hasselblad poskytuje zdarma.

Poznejte absolutní špičku na poli digitální fotografie! Vše si můžete
vyzkoušet v praxi - exteriéru i interiéru, máme pro Vás připraveno
profesionální ministudio s modelkou a malé občerstvení.

Také si zde můžete prohlédnout a vyzkoušet produkty fotografických značek: DELSEY - fotografická pouzdra, brašny, batohy
a kufry, DICAPAC - podvodní a ochranná pouzdra pro DSC, DSLR, telefony, iPhone, iPad a MP3, GIOTTOS - fotografické a kamerové
stativy, hlavy a příslušenství, JOBY - výrobce oblíbeného Gorillapodu, LOWEPRO - profesionální batohy a systémové příslušenství
MITSUBISHI - profesionální řešení výroby fotografií - foto systémy a profesionální foto tiskárny, SEKONIC - expozimetry, flashmetry
a colormetry, TAMRON - objektivy pro digitální i klasické zrcadlovky, TIFFEN - fotografické filtry a filtry pro optiku, STEADICAM.

Přímo na této akci bude pro Vás připravena cenově zvýhodněná a nabídka na prezentované produkty
a velmi zajímavá akční doprodejová nabídka produtků PHASE ONE a PROFOTO.

Na tuto akci není nutná žádná registrace - stačí nás pouze navštívit.

Hotel ACADEMIC Tyršovo náměstí 2222, 252 63 Roztoky u Prahy, 50°9‘42.701“N, 14°23‘33.517“E
Dostatek volných parkovacích míst je k dispozici v okolí hotelu.

• Autem:
• z Vítězného náměstí v Praze 6 - Dejvicích pokračujte ulicí Jugoslávský partyzánů směr Podbaba a dále podél Vltavy
po silnici II/242 směr Roztoky. V Roztokách vyjedete serpentinou na hlavní náměstí, kde již uvidíte hotel ACADEMIC.
• Cesta trvá 15 minut. z letiště Praha - Ruzyně jeďte směrem na Horoměřice, poté na Únětice až do Roztok. V Roztokách
pokračujte po hlavní silnici až dojedete na hlavní náměstí, kde již hotel ACADEMIC uvidíte. Cesta z letiště trvá
15 minut.
• Metrem a autobusem:
• na konečné stanici trasy A - Dejvická vystupte směrem na odjezdy autobusů směr Suchdol. Autobusy 340 a 350 mají
odjezdová stání v ulici Jugoslávských partyzánů a dovezou Vám přímo před hotel ACADEMIC - zastávka Tyršovo
náměstí za 15 minut. Zastávka Tyršovo náměstí se nachází v 1. pásmu PID. Autobusy jezdí dle jízdního řádu cca každých
20 minut.
• Vlakem:
• z Masarykova nádraží (stanice metra B - náměstí Republiky) vlakem ve směru Kralupy nad Vltavou a dále Ústí nad
Labem do zastávky Roztoky u Prahy za cca 15 minut. Poté pěšky 5 minut na náměstí, kde již hotel ACADEMIC uvidíte.
Zastávka Roztoky u Prahy se nachází v 1. pásmu PID. Vlaky jezdí dle jízdního řádu cca každách 30 minut.
• z Prahy Libně a následně z Prahy Holešovic (stanice metra C - Nádraží Holešovice) opět do zasávky Roztoky u Prahy.
Vlaky jezdí dle jízdního řádu každých 30 minut.

