Panasonic reforça aposta no vídeo e foto
4K com presença na Semana da Fotografia
da Worten


Marca reforça aposta na área da fotografia com workshop
aberto ao público, na Worten do C.C. Colombo, no dia 9 de
julho, sob o tema “Alta resolução 4K: a ferramenta
fundamental para vídeo e foto”



Ao longo do dia 9 de julho, em exclusivo da Worten do C.C.
Colombo, a marca irá conferir 20% de desconto em todas as
máquinas fotográficas e de vídeo Lumix e 30% nas objetivas
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Lisboa, 07 de Julho de 2015 – No âmbito da sua aposta na definição 4K, a
Panasonic Portugal acaba de revelar a sua presença na Semana da Fotografia da
Worten, que assenta no conceito “MasterFoto”, através de um workshop que irá
ter lugar no próximo dia 9 de julho, das 18h30 às 20h00, na Worten do Colombo.
O workshop liderado por Txomin Larramendi, especialista Lumix na área da
fotografia e vídeo, será totalmente gratuito e irá incidir no tema “Alta resolução 4K:
a ferramenta fundamental para vídeo e foto”.

Ao longo do workshop, será possível apurar as diversas possibilidades que a
resolução 4K oferece tanto para vídeo como fotografia. A evolução tecnológica
permite a existência e utilização de novas ferramentas que permitem adaptar o
processo criativo tanto em imagem fixa, como no vídeo.

Integrado na participação da marca na Semana da Fotografia da Worten, a
Panasonic vai ainda ter, em exclusivo na Worten do C.C. Colombo, ao longo do
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dia 9 de julho, uma promoção de 20% de desconto em todas as máquinas
fotográficas e de vídeo da Lumix/Panasonic e 30% de desconto em objetivas
Lumix, bem como um sorteio de uma máquina fotográfica Lumix para todos os que
forem até ao espaço e se aventurarem a posar numa fotografia original de
celebração do verão.

Com esta ação, a Panasonic pretende dar continuidade à sua aposta na fotografia
e vídeo na área do 4K, aproximando-se dos consumidores com o intuito de
esclarecer sobre de que forma é que os seus produtos tiram proveito do 4K e
ajudam a melhorar os processos e resultados finais.

Para mais informações:
Visite:

www.panasonic.com/pt

Acompanhe-nos em:

Sobre a Panasonic
A Panasonic Corporation é líder mundial no desenvolvimento e produção de produtos
electrónicos para consumidores finais e empresas, assim como em mobilidade e aplicações
pessoais. Desde a sua fundação em 1918, a empresa expandiu-se a nível mundial e opera
agora com mais de 468 empresas subsidiárias e 94 associadas em todo o mundo,
registando vendas liquidas consolidadas de 7,715 mil milhões de ienes (56.000 milhões de
euros) no ano fiscal finalizado a 31 de Março de 2015. Comprometida na procura de novos
valores através da inovação em áreas distintas, a empresa esforça-se por criar uma vida e
um mundo melhor para os seus clientes. Para obter mais informação sobre a Panasonic,
visite o site da empresa http://panasonic.net/.

