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Acer a Twentieth Century Fox
Acer spojuje síly se studiem Twentieth Century Fox pro podporu filmu “The Predator”.
S tím, jak přichází do kin po celém světě film „The Predator“, spojují společnost Acer a studio Twentieth Century Fox
své celosvětové marketingové úsilí k propagaci značky „Predator“ pro podporu jak nového filmu - 6. pokračování
filmové série Predator, tak prémiové linie herních počítačů, monitorů a příslušenství ‘Predator‘. Společnost Acer a
studio Twentieth Century Fox spolupracují napříč tradičními i digitálními kanály.
„Společnost Acer je nadšena ze spolupráce se studiem Twentieth Century Fox na propagaci herních produktů ‘Predator‘
a klasických filmů se stejným názvem,“ řekl Vít Urban, Marketing Mannager společnosti Acer Czech Republic.
„Doufáme, že díky této speciální spolupráci se jak noví, tak i starší fandové filmu dozvědí o herních strojích Predator a
hráči navštíví kino, aby si vychutnali jiný druh vzrušení.“
„Filmy ‘Predator‘ jsou sci-fi klasikami, které mají celosvětové jméno v kinech po více než 20 let a opět skočí na filmová
plátna s velkou inovací,“ řekla Martina Kafuňková, marketingová manažerka společnosti CinemArt a.s. zastupující
filmové studio 20th Century Fox v České a Slovenské republice. „Jsme rádi, že spolupracujeme s technologickým
gigantem, jako je Acer na propagaci značky herních produktů „Predator“ nesoucích stejný název jako klasický film.“
Lokální aktivace probíhala přes sociální sítě. Využili jsme spotů, speciálně připravených od studia 20th Century Fox
pro společnou propagaci filmu Predátor: Evoluce i produktové řady Predator od Aceru. Rovněž jsme připravili soutěž o
vstupenky do kina, ve které nám fanoušci kreativně ztvárňovali logo Predator.

více na
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Canon - veletrhu Photokina 2018
Canon na veletrhu Photokina 2018: návštěvníci si jako jedni z prvních mohou vyzkoušet nový revoluční systém EOS R
Canon se i letos zúčastní prestižního veletrhu Photokina a podstatnou část svého programu věnuje nedávno
uvedenému revolučnímu systému EOS R. Návštěvníci si mohou fotoaparát EOS R a objektivy RF prohlédnout i
vyzkoušet osobně a zjistit, proč jde o skutečně převratné novinky. Veletrh Photokina 2018 proběhne v Kolíně nad
Rýnem od 26. do 29. září a stánek společnosti Canon bude v hale 3 ve 2. poschodí. V rámci veletrhu Photokina se Canon
zaměří i na všechny kroky fotografické tvorby a využije přitom řadu svých dalších produktů z oblasti zpracování obrazu
určených pro profesionály i pokročilé uživatele.
Prozkoumejte optickou dokonalost značky Canon
Nejnovější systém EOS R staví na více než 80 letech zkušeností společnosti Canon a spojuje v sobě nové
přístupy s průkopnickými technologiemi a vysoce kvalitní výrobou, stejně jako tomu bylo u všech
produktů pro zpracování obrazu v celé dosavadní historii této značky. Po třech desetiletích od
uvedení původního nadčasového systému EOS přichází EOS R se zcela revolučními inovacemi
a umožňuje dosáhnout podstatně věrnějších výstupů a zatím nevídané míry podrobností i
ostrosti. Nový systém přenáší fotografování i natáčení do nové éry a jedinečné momenty
umožňuje zachytit dosud nemyslitelnými způsoby. A to i díky bajonetu RF, který
je příkladem dokonalého skloubení optických, mechanických a elektronických
vlastností. Fotoaparát EOS R je perfektní součástí celé produktové řady
značky Canon z oblasti fotografické techniky, od nedávno uvedeného
modelu PowerShot SX740 HS přes oceňovanou bezzrcadlovku EOS
M50 až po špičkový EOS-1D X Mark II - jinými slovy dnes Canon
může zákazníkům nabídnout přístroj, který splní požadavky všech
typů uživatelů, včetně profesionálních fotografů a nezávislých
filmařů.
Poutavý program, ve kterém nebudou chybět ani ambasadoři značky Canon
S cílem umožnit překonání tvůrčích hranic a zdokonalit vyprávění příběhů
pomocí vizuálních prostředků zapojil Canon do veletržního programu i
své celosvětově uznávané ambasadory. Návštěvníci se mohou těšit na řadu
poutavých rozhovorů a workshopů, které budou probíhat po všechny čtyři
veletržní dny.
více na
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Instax SQUARE SQ20
Instax rozšiřuje svůj populární čtvercový formát a představuje hybridní instatní fotoaparát
instax SQUARE SQ20.
Nový hybridní instantní fotoaparát populárního čtvercového formátu! Vytiskněte si ty nejlepší momenty a užijte si
dynamické fotografie s novými funkcemi.
FUJIFILM Corporation (Prezident: Kenji Sukeno) s radostí představuje nový přírůstek do řady instax - fotoaparátů
pro okamžitou fotografií, které umožňují tisk fotografií ve chvíli, kdy byly pořízeny - instax SQUARE SQ20 (SQ20)
kompatibilní s instax filmem čtvercového formátu. SQ20 má širokou škálu funkcí jako je například režim zachycení
pohybu, se kterým dokážete jednoduše vytisknout ty nejlepší momenty pohybujících se objektů nebo zpracovat
dynamickou fotografii. Stylový design fotoaparátu umožňuje jednoduché držen svádí k tomu, abyste si ho s
sebou vzali kamkoliv a nikdy tak nepřišli o zachycení ceného okamžiku.
SQ20 nabízí širokou škálu funkcí, díky nimž si užijete jak fotografování, tak následný tisk snímků.
Jako nadstavba normálního focení přichází funkce zvaná Motion Mode, která vám dovoluje
pořídit video (max 15 sekund), použijte zadní ovladač a jednoduše tak vytiskněte ty
nejlepší momenty pohybujících se objektů, což je něco, co bylo dříve velice těžké
udělat. Funkce Time Shift Collage dokáže vyfotit 4 snímky v různých časech do
jediné fotky. Stačí jen jedno zmáčknutí spouště. Díky této funkci si můžete
užít nové zážitky z focení, budete mít 4 snímky s jemným časovým
rozdílem, ale zároveň najednou. Speciální filtr zvaný Sequence
dokáže vytvořit dynamické a zasněné snímky, a to díky přidání
sekvenčního efektu. Fotoaparát má jako první v celé instax řadě
funkci zoom před samotným pořízením snímku. Dále také nabízí
zrcátko na pořízení selfie, díky němuž si můžete zkontrolovat záběr
vašeho snímku ještě před jeho vyfocením. Jako hybridní instantní
fotoaparát je vybaven digitálním obrazovým senzorem a digitální
technologií zpracování obrazu. Tento fotoaparát vám umožní si vybrat ty
nejlepší snímky před samotným vytisknutím anebo vylepšit vaše snímky díky
přednastaveným filtrům.
více na

Toto číslo bylo distribuováno 51 905 odběratelům

Creative Hub
Vzdělávací projekt Creative Hub zaujal více než 160 kreativců z oblasti grafiky a marketingu. Odborníci se dozvěděli o
možnostech zušlechťování tisku při výrobě obalů, plakátů či vizitek i v řádech jednotek kusů
Konec nudných tištěných materiálů v České republice. S tímto ambiciózním cílem letos v dubnu odstartoval vzdělávací
projekt Creative Hub. Po půl roce svého fungování hlásí první výsledky: Více než 160 zástupců z řad českých grafiků,
marketingových oddělení a reklamních agentur se na bezplatných seminářích a workshopech dozvědělo o nových
možnostech tištěné a vizuální komunikace. Nově nabyté vědomosti si mohli vzápětí vyzkoušet v praxi při tvorbě vlastních
zušlechtěných tiskovin pod vedením odborníků. Ty nejlepší z nich následně vybrala a ocenila odborná porota.
Pod projektem je podepsaná česká poradenská společnost GRAFIE CZ, odborným garantem je Konica Minolta.
„Skrze bezplatné přednášky a workshopy po celé České republice jsme zájemcům představovali technologie, které nabízejí
nové možnosti v povrchové úpravě tiskovin. Následně měli účastníci možnost zpracovat buď vlastní, nebo zadaný projekt,
na kterém se naučili připravit tisková data. Zároveň jsme jim předali spoustu informací z praxe,“ přiblížil průběh Creative
Hubu ředitel GRAFIE CZ Martin Novotný. Zájemci tvořili své projekty pod vedením odborníků z praxe, mezi kterými byli
Vladimír Strejček, zakladatel studia DRAWetc., David Kantor, zakladatel studia

více na

Podzimní aktualizace Zoner Photo
Studio X
Všestranný program pro správu a úpravu fotek Zoner Photo Studio X přináší v podzimní aktualizaci redesign modulu
pro tvorbu videa s výstupem ve 4K Ultra HD kvalitě, možnost exportu a lepší organizaci presetů a integraci Zoner Photo
Cloud v katalogu.
Tvořte pokročilá 4K Ultra HD videa
„Snažíme se uživatelům přinést opravdu efektivní řešení pro úpravu fotek, ale nesmíme zapomínat ani na video. Nejenže
je součástí každého fotoaparátu, ale je rozšířené i mezi uživateli dronů. Nové funkce Zoner Photo Studia dávají možnost
tvořit videoobsah na vyšší úrovni než Windows Movie Maker,“ objasňuje produktový manažer J. Kupčík.
Nový propracovaný nástroj na tvorbu videí nyní umožňuje přidat víc obrazových i zvukových stop a provádět pokročilejší
úpravy. Hlavní částí uživatelského rozhraní je časová osa, do které je možné přidat nejen videa a fotky, ale i text a
přechodové efekty. Fotky navíc mohou být sloučeny do časosběru, který umožňuje i přidání efektu pannování. Jednotlivé
klipy se vkládají intuitivním „táhni a pusť“ způsobem, dají se samostatně upravovat. Mezi pokročilé funkce patří možnost
definovat křivku prolínání obrazu a hlasitosti zvuku.
více na

Sony Center
Sony Center se představuje ve zcela novém lesku a nechybí zde ani poslední novinky
Sony Center, které provozuje společnost ELVIA-PRO spol. s r. o., se nachází na tradičním místě v samém centru Prahy
- Karlovo nám. 285/19, 120 00 Nové Město. Dobře dostupná prodejna v přízemí domu má rozlohu velkorysých 97 m2.
Návštěvníkům zde kromě produktů Sony bude k dispozici tým školených prodejců, kteří se již na všechny zákazníky velmi
těší.

více na

Další články z různých oblastí na portálech Fotografovani.cz a Grafika.cz .

VÝSTAVY

Výstava fotografií Poetry from the Edge
Místa, která uvidíte v tomto souboru fotografií, se na první pohled mohou jevit jako pustá a bezútěšná, ale když se na ně podíváte pozorněji, objevíte
v nich odlesk zašlé slávy. Z doby, kdy ze všech komínů na fotografiích stoupal kouř a ulice byly plné života. V té době přinesla průmyslová revoluce
bohatství a obživu lidem, kteří zde žili a pracovali. Navzdory tomu, že tyto snímky byly pořízeny ve dvou různých zemích, nemůžeme je oddělovat
od společné historie, kterou sdílí. Regiony polského Horního Slezska a české části Slezska jsou sice rozděleny státní hranicí, ale sdílí podobnou cestu
společenské a ekonomické transformace. Společným historickým dědictvím těchto dvou sousedních regionů je těžba uhlí a výroba oceli.
Pavel Pětroš (Česká Republika) a Wojtek Mszyca (Polsko) jsou dva fotografové, kteří sdílejí zájem o dokumentování těchto míst z periferie. Na svých
fotografiích nám ukazují zapomenuté ulice či domy, které vypadají jako by se v dalším okamžiku měly rozpadnout. Na některých fotografiích sice
můžeme vidět moderně vyhlížející telekomunikační věže s anténami někde na horizontu, ale ani ty zdánlivě nedosahují až k prázdnotě opuštěných
parkovacích ploch v popředí.
více na

Cecil Beaton:
fotograf královen
Tato výstava v Museu Kampa poprvé české veřejnosti komplexně představuje
britského fotografa Cecila Beatona. Jednoho k nejslavnějších britských fotografů
20. století. Od 30. do 70. let dokumentoval soukromé okamžiky britské královské
rodiny i klíčové osobnosti světové kultury a politiky.

Vedle fotografování tvořil často i kresby – karikatury portrétovaných. Jako slavný
módní fotograf pro časopisy Vogue a Vanity Fair se dostal také k módní tvorbě a mj.
vytvořil kostýmy pro ikonický film My Fair Lady a podílel se na výtvarném řešení filmu;
za obě získal Oskara. Stejně zajímavou součástí Beatonova portfolia jsou i fotografie,
které vytvořil během druhé světové války v pozici fotografického špiona pro britské
ministerstvo informací. Beaton se už za svého života stal legendou.

více na

SOUTĚŽ

Výběr bezplatné
řádkové inzerce

Výherce této soutěže obdrží:

Dárkový poukaz na fotografický kurz
který pořádá IDIF.
Soutěžní otázka:
Kde se koná výstava Slibuji věrnost republice?

HLEDÁM PRÁCI

a) Leica Gallery
b) Obecní Dům
c) Museum Kampa

 Nabízím služby grafika včetně
zprostředkování tisku

 Grafik nabízí své služby (pouze
externě)

Sponzorem soutěže je:

 Architektonické studie staveb,
interiérů, vizualizace, 3dmodelování
a projektování

 Potisk triček a papíru

NABÍZÍME PRÁCI

nápověda

 Ofsetový tiskař
 Kreativní grafik České Budějovice
 Grafik/grafička - tiskárna
 GRAFIK NA HPP BRNO

Výherce soutěže z minulého čísla: paní Eliška Novotná

ANKETA
Otázka: Jaké fotografické kurzy Vás nejvíce zajímají?

BAZAR - PRODÁVÁM

a) Technické (ovládání fotoaparátu)
b Umělecké (portrét, akt, příroda...)

E
 PSON STYLUS PRO 4800 17“
 laser tiskárna Konica Minolta bizhub

c) Grafické (úprava fotografií grafickým programem)

pro 950
Hlasovat můžete na www.idif.cz (dole na hlavní stránce).

 Velkoploch Epson surecolor 30610
 Digitální potisk textilu TexJet +

BAZAR - KUPUJI

OHLASY
IZIN je skvělý magazín, vždy se těším, až si ho v pátek otevřu.
Vladimír/Praha

M
 ac Pro 2012
 SW pro řezací plotr ROLAND PNC-

Moc děkuji za tipy na výstavy, vždy mě nějaká zaujme.
Ivana/Plzeň

Z
 Brush
 Koupím tiskové stroje

1000A

— inzerce —

Moc děkuji všem, co spolupracují na IZINu za úžasný magazín.
Martin/Zlín

Kompletní nabídku inzerátů
máte k dispozici zde!

Internetový týdeník iZIN vydává: IDIF s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1


IČ: 24723185  kontakt: tel.: +420 602 421 988, e-mail: info@idif.cz



Společnost je registrována Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168908



redakce@idif.cz



Veškerá práva vyhrazena  Není určeno k prodeji  Příští číslo iZIN IDIF vychází: 12 . října 2018

IDIF.cz

Fotografovani.cz

MujMac.cz

Grafika.cz

Printing.cz

3Dscena.cz

