PERSBERICHT
Pro-Spirit pakt uit met Hasselblad
op de Professional Imaging
Temse, 21 februari 2013
Pro-Spirit is distributeur van Hasselblad in de Benelux.
In de afgelopen jaren is Pro-Spirit vooral onder de handelsnaam 'FritzandPhil', actief
geweest, maar vanaf heden zullen alle activiteiten vanuit Pro-Spirit gecommuniceerd
worden. Hiervoor is niet alleen een nieuw logo en website ontwikkeld , maar ook een
uitgebreider pakket aan service en activiteiten. Tezamen met de mooie, nieuwe
producten van Hasselblad is dit alles reden genoeg voor Pro-Spirit om flink uit te pakken
op de Professional Imaging!

Hasselblad Master Tim Flach:
Pro-Spirit haalt Tim Flach , internationaal topfotograaf en
jurylid van de Hasselblad Masters, naar Nederland voor
een presentatie in het Adobe theater en een exclusieve
meet & greet sessie op maandag 15 april.
Tim Flach staat wereldwijd bekend om zijn technische
ervaring en innovatieve aanpak bij het fotograferen van
dieren. Tim is gefascineerd door hoe men foto’s van
dieren interpreteert en vermenselijkt. Zijn laatste serie
foto’s -More than human- laten op briljante wijze de
menselijke kant van dieren zien.

Hasselblad Masters Expositie:

De tweejarige Masters Award wedstrijd is één van de meest prestigieuze
fotografieprijzen in de wereld. Met jaarlijks duizenden inzendingen en slechts 11
winnaars in verschillende categorieën. De afgelopen maanden is de Masters Winners
2012 expositie 3 continenten langs geweest met overal hoge bezoekersaantallen:
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Tokyo, New York, Los Angeles, Berlijn, Londen en Shanghai. Pro-Spirit is dan ook trots
deze expositie nu ook aan de bezoekers van Professional Imaging te mogen presenteren.

De Stand:

In de Grandhall tegenover het Adobe theater verwelkomt Pro-Spirit de bezoeker graag
op de stand. Hier zullen de nieuwste Hasselblad producten te zien zijn, zoals uiteraard
de H5D en het nieuwe groothoek HCD 4.8/24 mm objectief. Uiteraard zullen ook de
overige camera’s, objectieven en accessoires aanwezig zijn, net als de Phocus software.
Sinds kort is ook het merk Circleshot onder de hoede van Pro-Spirit. Circleshot levert
productoplossingen voor 360° en 3 D fotografie voor de professionele fotograaf/ foto- of
productiestudio. Op de stand hebben zal een Circleshot opstelling staan.

Niet voor publicatie:
Meer informatie over Pro-Spirit :
Mail: info@pro-spirit.eu
Tel. nr: +32 485 1887 70
Website: www.pro-spirit.eu
Persinformatie: www.pro-spirit.eu/pers
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