
ΕΩΣ 300€
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
για επιλεγµένα προϊόντα

Για διακοπές µε καινούργια
καρέκλα φέτος το καλοκαίρι

SHOOT > REMEMBER > SHARE

1 2
Επιλέξτε Ζητήστε

Επιλέξτε το προϊόν σας Yποβάλετε το αίτηµά σας

Βάλτε αυτό το καλοκαίρι στην καρδιά σας και ξαναζήστε τις πιο ενδιαφέρουσες ιστορίες που βιώσατε. Στην Canon γνωρίζουµε ότι η καλή αφήγηση ιστοριών απαιτεί όλων των 
ειδών τα εργαλεία και τις δεξιότητες. Γι' αυτό, εκτός από φωτογραφικές µηχανές και βιντεοκάµερες, σας προσφέρουµε ακόµη περισσότερα, ώστε να σας βοηθήσουµε να 
διηγηθείτε καλύτερα τις ιστορίες σας, πιο εύκολα και πιο ολοκληρωµένα.

Αυτό απαιτεί όλων των ειδών τις φόρµες, που να ταιριάζουν µε τις δικές σας ανάγκες για την αφήγηση ιστοριών: από µια πλατφόρµα η οποία σας διευκολύνει να αξιοποιήσετε 
καλύτερα τις φωτογραφίες από τη µηχανή σας και µια εφαρµογή που σας βοηθά να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας, έως έντυπα βιβλία φωτογραφιών επαγγελµατικού επιπέδου. 
Ανακαλύψτε όλα αυτά στη νέα Καλοκαιρινή Προωθητική Ενέργεια Επιστροφής Χρηµάτων και ζήστε το καλοκαίρι σας.

Ζητήστε την επιστροφή χρηµάτων, το κουπόνι για την υπηρεσία Irista και το πρόγραµµα µαθηµάτων στη 
Fotoshkola που δικαιούστε µε οποιοδήποτε από τα παρακάτω εξαιρετικά προϊοντα.

Canon Irista

Ζωντανέψτε τις ιστορίες σας... 

Η Canon Irista είναι µια πλατφόρµα η οποία σας βοηθά να αξιοποιήσετε καλύτερα τις 
φωτογραφίες που τραβάτε µε τη µηχανή σας, οργανώνοντας και ταξινοµώντας τες έτσι ώστε 
να τις εντοπίζετε ευκολότερα. ∆ιευκολύνει επίσης την παραγωγή εκτυπώσεων υψηλής 
ποιότητας, συµβάλλει στη βελτίωση των εκτυπώσεων και επιτρέπει τη διασύνδεση µε άλλες 
πλατφόρµες, όπως οι Instagram και Adobe Lightroom. 

Θα λάβετε έως και 100GB χώρου αποθήκευσης στο Canon Irista*, για τα επόµενα 5 χρόνια, 
ώστε να µπορέσετε να ζωντανέψετε τις ιστορίες σας.... 

http://www.irista.com

*Ανατρέξτε στον πλήρη κατάλογο προϊόντων για πληροφορίες σχετικά µε τον χώρο αποθήκευσης που παρέχεται µε την αγορά σας

Fotoshkola

Με µεγάλη χαρά σάς προσφέρουµε ακόµη ένα δώρο µε την αγορά σας: το πρόγραµµα online 
µαθηµάτων φωτογραφίας µε προσωπικό εκπαιδευτή στη σχολή Fotoshkola, “Canon. Οι 
καλύτερες φωτογραφίες µου”*.

www.fotoshkola.net/canon 

Η µελέτη στη Fotoshkola είναι µια εκπληκτική περιπέτεια· θα παρακολουθήσετε διδακτικές 
διαλέξεις, θα υλοποιήσετε φωτογραφικές εργασίες και θα λάβετε συµβουλές από 
πραγµατικούς επαγγελµατίες.

*Όλα τα προϊόντα που είναι επιλέξιµα για την προωθητική ενέργεια λαµβάνουν ένα online µάθηµα.

Επιλέξιµα προϊόντα

https://canon-cee-summer2017.sales-promotions.com/customer-apply-for-promotion/?country_promotion=17&lng=gr&_ga=2.116491526.1665142169.1495790383-967390471.1495617488
https://www.electroline.com.cy/index.php/product-category/audiovisual/digital-photo-cameras115/?filter100=brand&filter100value14=canon
https://www.irista.com/
https://fotoshkola.net/canon

