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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ώρα για νέες περιπέτειες με premium photo equipment από την 

Olympus. Ώρα για χρηματικό Bonus! 

Κέρδισε περισσότερα αυτό το καλοκαίρι με χρηματικό 

bonus σε επιλεγμένα μοντέλα OM-D και φακούς M.ZUIKO 

DIGITAL 

 

Αθήνα, 15 Μαΐου 2017 – Η Olympus παρουσιάζει μία σειρά από ειδικές 

προσφορές σε φωτογραφικές μηχανές Olympus OM-D και σε φακούς 

M.ZUIKO DIGITAL αυτό το καλοκαίρι: Οι αγορές που θα γίνουν μεταξύ 

15 Μαΐου και 15 Ιουλίου 2017 από μία επιλεγμένη σειρά από 2 μηχανές 

και 5 φακούς παίρνουν χρηματικό bonus μέχρι €100 για κάθε προϊόν -  

με συνολικό bonus που φτάνει τα €550. Άριστες επιδώσεις και ελαφριά 

κατασκευή, ο εξοπλισμός της Olympus είναι ιδανικός για 

φωτογράφους που θέλουν να φύγουν για διακοπές, και το timing δε θα 

μπορούσε να είναι καλύτερο. 

Η ειδική καλοκαιρινή προσφορά ισχύει για τα παρακάτω προϊόντα: 

OM-D E-M5 Mark II, OM-D E-M10 Mark II και οι παραλλαγές τους, και οι 

φακοί M.ZUIKO DIGITAL 17mm 1:1.8, M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm 1:3.5 

Macro, M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm 1:4.0-5.6, M.ZUIKO DIGITAL 

45mm 1:1.8 και M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm 1:4.8-6.7 II. Εγγραφές 

και πληροφορίες μόνο στο bonus.olympus.eu. 

 

Οι πελάτες που θα αγοράσουν οποιοδήποτε από τα παραπάνω προϊόντα 

μεταξύ 15 Μαΐου και 15 Ιουλίου θα πάρουν cashback bonus που 

περιγράφεται αναλυτικότερα παρακάτω. Θα πρέπει πρώτα να καταγράψουν 

τις αγορές τους μαζί με απόδειξη στο bonus.olympus.eu μέχρι τις 15 

Αυγούστου 2017. Τα βραβεία περισσότερων του ενός προϊόντων μπορούν 

να συνδυαστούν. 

Μοντέλα μηχανών OM-D 

OM-D E-M5 Mark II (€100 bonus): Όπως σε όλα τα μοντέλα OM-D της 

Olympus, η E-M5 Mark II είναι σχεδιασμένη για να ξεπερνά τις προσδοκίες 

του κάθε φωτογράφου σε ταχύτητα, ακρίβεια και ποιότητα εικόνας. Αυτή η 

μηχανή διαθέτει το διάσημο σύστημα σταθεροποίησης εικόνας 5 αξόνων της 

Olympus που εξαφανίζει τη θολούρα και δίνει τη δυνατότητα τέλειων λήψεων 

σε χαμηλό φωτισμό στο χέρι χωρίς τρίποδο. Η προσφορά αυτή ισχύει και για 

το νέο kit E-M5 Mark II με φακό 12-100 που προσφέρει το ισχυρότερο 

σύστημα σταθεροποίησης που μπορεί κανείς να βρει, αφού συνδυάζει το 

καινοτόμο σύστημα 5-Axis της μηχανής με το εσωτερικό σύστημα 

 

 

OLYMPUS SUMMER SPECIAL 

> Προσφορά που ισχύει για 

αγορές από 15 Μαΐου μέχρι 15 

Ιουλίου 

> Προϊόντα Προσφοράς: 

Μηχανές OM-D (σκέτα 

σώματα αλλά και Kit)  

OM-D E-M5 Mark II 

OM-D E-M10 Mark II 

 

Φακοί M.ZUIKO (σκέτοι 

μόνο) 

M.ZUIKO DIGITAL 17mm 1:1.8 

M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm 

1:3.5 Macro 

M.ZUIKO DIGITAL ED 

9-18mm 1:4.0-5.6 

M.ZUIKO DIGITAL 45mm 1:1.8 

M.ZUIKO DIGITAL ED 

75-300mm 1:4.8-6.7 II 

> Καταγραφή της αγοράς με 

απόδειξη στο  

http://bonus.olympus.eu/  

μέχρι και 15 Αυγούστου. 

Ισχύουν όροι και 

προϋποθέσεις 

http://bonus.olympus.eu/
http://bonus.olympus.eu/
http://bonus.olympus.eu/
http://bonus.olympus.eu/
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σταθεροποίησης του φακού M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100 1:4.0 IS PRO 

μέσω του Sync IS. 

OM-D E-M10 Mark II (€75 bonus): Με βάρος μόλις 390γρ, αυτή η 

πανέμορφη μηχανή είναι εργονομικά σχεδιασμένη με μεταλλικό σώμα και 

δεκάδες λειτουργίες που την κάνουν τον απόλυτο σύντροφο για ταξίδια αυτό 

το καλοκαίρι. 

Μοντέλα φακών M.ZUIKO DIGITAL 

M.ZUIKO DIGITAL 17mm 1:1.8 (€75 bonus): Αυτός ο ελαφρύς και μικρός 

σε διαστάσεις φακός είναι τρομερά φωτεινός 1:1.8 διάφραγμα για 

φωτογράφιση σε χαμηλό φωτισμό χωρίς τρίποδο. Έχει το μοναδικό 

μηχανισμό Fast Focus Clutch για γρήγορη εστίαση όπου τόσο το θέμα όσο 

και το φόντο θα είναι εστιασμένα. 35mm equivalent: 34mm 

M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm 1:3.5 Macro (€50 bonus): Αυτός ο prime 

φακός προσφέρει μεγέθυνση εικόνας μέχρι και 1.25x ενώ διατηρεί καθαρή 

και αιχμηρή την ποιότητα της εικόνας με πανέμορφα defocusing effects και 

απαλό bokeh. Η μεγάλη ταχύτητα autofocus του τον κάνει ιδανικό για nature 

macro για το καλοκαίρι. 35mm equivalent: 60mm (2.5x magnification). 

M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm 1:4.0-5.6 (€100 bonus): Με βάρος μόλις 

155γρ και μήκος μόλις 49,5mm, αυτός ο υπέρ-ευρυγώνιος φακός 

συμπληρώνει τέλεια το γρήγορο contrast AF της OM-D και προσφέρει μία 

νέα διάσταση σε όλους τους φιλόδοξους φωτογράφους που σκοπεύουν να 

ταξιδέψουν αυτό το καλοκαίρι. 35mm equivalent: 18-36mm. 

M.ZUIKO DIGITAL 45mm 1:1.8 (€50 bonus): Αυτός ο prime φακός είναι 

ιδανικός για πορτραίτα, με ωραίο background blur και ζωντανό κοντράστ 

χάρη στο γρήγορο διάφραγμα του. Κορυφαία επιλογή επίσης για βίντεο στο 

χέρι. 35mm equivalent: 90mm. 

M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm 1:4.8-6.7 II (€100 bonus): Για την πιο 

extreme απόδοση σε τηλεφακό, για να φέρεις οτιδήποτε βρίσκεται μακριά, 

κοντά, αυτός ο απρόβλεπτα μικρός σε διαστάσεις φακός διαθέτει παντελώς 

αθόρυβο μοτέρ εστίασης και γρήγορη λειτουργία fast-focus. 35mm 

equivalent: 150-600mm. 

 

Για πληροφορίες και απορίες επικοινωνήστε με εμάς:  

Αργυρώ Μαζιώτη 

Zegetron A.E. 

Τηλ: 2111809632 

Email: argi@zegetron.gr  

www.olympus.gr  
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Σχετικά με την Olympus 

Η Olympus Europa είναι τα κεντρικά γραφεία της Olympus για την Ευρώπη, τη Μέση 

Ανατολή και την Αφρική, για λογαριασμό της Olympus Corporation στο Τόκυο. Σαν 

κορυφαίος κατασκευαστής οπτικών τεχνολογιών και τεχνολογιών ψηφιακής 

ακρίβειας, η Olympus παρέχει καινοτόμες λύσεις για ιατρικά συστήματα υψηλής 

τεχνολογίας, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, και άλλες τεχνολογικές εφαρμογές. 

Τα πολυβραβευμένα προϊόντα της εταιρίας είναι απαραίτητα για την πρόληψη, 

διάγνωση και θεραπεία ασθενειών και συμβάλουν στην επιστημονική πρόοδο και 

καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων της ανθρωπότητας. Τα προϊόντα της Olympus 

έχουν πάντα σα στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που τα 

χρησιμοποιούν.  

Για περισσότερες πληροφορίες: www.olympus.gr 

 

http://www.olympus.gr/

