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To μοναδικό site για το imaging, το οποίο είναι
responsive και προσαρμόζεται ανάλογα με τη συσκευή που το βλέπει κάποιος (desktop, mobile). To
site ανανεώνεται καθημερινά και περιλαμβάνει νέα
γύρω από το imaging (νέα προϊόντα, διαγωνισμούς
φωτογραφίας, εκθέσεις, δοκιμές προϊόντων κλπ) καθώς και νέα που αφορούν στα consumer electronics
γενικότερα. Παράλληλα, είναι το μοναδικό site που
περιλαμβάνει αναλυτικές δοκιμές προϊόντων.

H NEXUS PUBLICATIONS A.E είναι η μεγαλύτερη
εταιρία στον τομέα των εκδόσεων του Imaging στην
Ελλάδα. Ασχολείται επίσης με τη διοργάνωση κλαδικών εκθέσεων.



ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Photonet
Το περιοδικό πανελλήνιας κυκλοφορίας για το
Imaging. Από το 1998 είναι αποκλειστικό μέλος της
EISA (www.eisa.eu) στην Ελλάδα για το Expert Group
Photography. Διανέμεται και πωλείται σε τιράζ 10.000
τευχών. Προηγούμενα τεύχη του απoστέλλονται δωρεάν σε φωτογραφικές λέσχες, σχολές και ομάδες.

Photonet Newsletter:
http://www.nexusmedia.gr/newsletter-archive/
Κάθε Τρίτη και Πέμπτη αποστέλλεται δωρεάν σε
10.000 σποδέκτες. Περιλαμβάνει νέα για τα consumer
electronics, με έμφαση στο imaging.

Photonet Professional
Το περιοδικό – εργαλείο, για τον επαγγελματία του
Imaging, αποστέλλεται δωρεάν, 4 φορές το χρόνο,
σε όλους τους επαγγελματίες του χώρου της φωτογραφίας και του βίντεο στην Ελλάδα. To ένθετό
του, Professional Camera & Microphone, απευθύνεται
στους επαγγελματίες της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, της παραγωγής και του βίντεο.

Έκδοση Βιβλίων
Η εταιρία έχει εκδώσει 24 τίτλους βιβλίων, bookazines
και λευκωμάτων, σε τομείς που αφορούν στις τεχνικές
επεξεργασίας εικόνας, την ψηφιακή και ταξιδιωτική
φωτογραφία, το video, και τη φωτογραφία δράσης. Τα
βιβλία διακινούνται από κεντρικά βιβλιοπωλεία σε όλη
την Ελλάδα (Ιανός-Public κ.α.) ενώ δίδονται και μέσω
αντικαταβολής ή από τα γραφεία μας.

Photonet Diary
Το μοναδικό αυτοτελές Ημερήσιο Ημερολόγιο για
τους επαγγελματίες της εικόνας στην Ελλάδα, αποστέλλεται δωρεάν στους επαγγλεματίες του Ιmaging.
Περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που αφορούν
στην αγορά του Ιmaging (ονόματα εταιρειών, διευθύνσεις, τηλέφωνα κ.λπ.).

Διοργάνωση Κλαδικών Εκθέσεων
H εταιρία από το 1998 μέχρι σήμερα, έχει διοργανώσει συνολικά 17 εκθέσεις, με αντικείμενο το Imaging
(«Photonet 1998», «Expo Photo 2003», 11 «Photonet
Show» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο) καθώς και
5 Ημερίδες «Photonet Special Day» στην Αθήνα (20142016-2017-2018) και στο Ηράκλειο (2016). Επιπλέον,
έχει διοργανώσει 2 εκθέσεις, με τίτλο «Αποδράσεις
στη Φύση» για τον υπαίθριο Τουρισμό με αυτοκινούμενο και τροχόσπιτο. Ακόμη, συνεργάστηκε και στη
διεξαγωγή της ”1ης Ιmage & Tech Expo” που έλαβε
χώρα 10-12 Μαρτίου 2017 στην Αθήνα. 

16η Έκθεση Εξοπλισμού Γραφικών Τεχνών & Γραφικών Εφαρμογών
22 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ
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NEXUS PUBLICATIONS A.E is the largest publishing company of Imaging in Greece. The company is
also involved in organizing sectoral exhibitions.



The unique imaging site, which is responsive and adaptable to the device you display it (desktop, mobile). The site is updated daily and includes news
about imaging (new products, photography contests, exhibitions, product testing, etc.), as well as
news related to consumer electronics in general. At
the same time, it is the only site that includes analytical product testing.

MAGAZINE EDITIONS
Photonet
The pan-Hellenic magazine of Imaging. Since 1998,
it is an exclusive member of EISA (www.eisa.eu) in
Greece for the Expert Group Photography. It is distributed in 10000 copies and sold at stands and press
distribution points. Previous issues are sent for free
to photo clubs, photo schools and photo teams.

Photonet Newsletter
Every Tuesday and Thursday it is sent free of charge
to 10,000 recipients. It includes news for consumer
electronics, with emphasis on imaging.

Photonet Professional
The magazine that is addressed to the Imaging professional, is sent free of charge, 4 times a year, to
professionals in the field of photography and video
in Greece. Its pullout, Professional Camera & Microphone, is aimed at television professionals, cinema,
production and video professionals.

Book Publishing
The company has published 24 titles of books, bookazines and albums in fields related to image processing, digital and travel photography, drones, video, and photo photography. Our books can be found
at central bookshops throughout Greece (Ianos-Public et al.).

Photonet Diary – Yearly
The only individual Daily Diary for image professionals in Greece that is sent free of charge. It includes all
the information regarding the Imaging market (company names, addresses, telephones, etc.).

Organization of Sector Exhibitions
Since 1998, the company has organized a total of 17
exhibitions on Imaging (“Photonet 1998”, “Expo Photo 2003”, 10 “Photonet Show” in Athens, Thessaloniki
and Cyprus) and 5 “Photonet Special Days” in Athens
(2014-2016-2017-2018) and Heraklion (2016). In addition, it has organized 2 exhibitions entitled “Nature’s
Getaways” for outdoor camping and caravan tourism. The company also co-operated in the organization of the “1st Image & Tech Expo” held on 10-12
March 2017 in Athens. 

16th Graphic Arts & Visual Communication Exhibition
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