
 

 

Panasonic revela projeto 

Embaixadores Lumix que integra 

reputados profissionais da fotografia 

internacional  
 

 

• Os Embaixadores incluem fotógrafos de moda 

europeus, especialistas em vídeo com drones e 

fotojornalistas que mostram o potencial criativo da 

inovadora gama Lumix da Panasonic 

 

 

Da esquerda para a direita: Jonas Borg, Ferdinand Wolf e Daimon Xanthopoulos 

 
 

Lisboa, 2 de setembro de 2015 –. A Panasonic anunciou hoje o lançamento do 

programa Embaixadores LUMIX, criado para inspirar fotógrafos e videógrafos para 

que tirem partido de todas as funcionalidades e características da gama de 

câmaras Lumix da Panasonic. 

 

Atualmente o projeto inclui seis embaixadores europeus: 

 

- O fotojornalista sueco Jonas Borg 

- O conceituado fotógrafo de natureza e blogger italiano Marco Crupi 

- O fotógrafo publicitário britânico Casey Gutteridge 

- A fotógrafa de moda sueca Caroline Roxy 

- O cinematógrafo alemão especializado em drones Ferdinand Wolf 

- O fotógrafo documental e cinematógrafo holandês Daimon Xanthopoulos 

 

Todos eles vão expor os seus trabalhos, capturados por câmaras Lumix, no site 

www.lumixambassadors.panasonic.eu.  

 

 

Panasonic Portugal 

www.panasonic.com/pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto Imprensa:  

 

IPSIS  

Vanda Rosário 

vanda.rosario@ipsis.pt  

Tm. 91 930 05 50 

 

Miguel Reis  

Miguel.Reis@ipsis.pt     

Tm. 91 689 52 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/Mis%20documentos/Panasonic/2015-2016/Press%20Releases/09.Setembro%2015/IFA/Lumix%20Ambassadors/www.lumixambassadors.panasonic.eu
http://www.panasonic.com/pt
mailto:vanda.rosario@ipsis.pt
mailto:Miguel.Reis@ipsis.pt


 

 

 

Casey Gutteridge e Marco Crupi 

 

Os embaixadores, além de exibirem as suas capacidades criativas em diversas 

áreas como a arquitetura, moda ou desporto, também vão realizar workshops por 

toda a Europa para partilhar a sua inspiração, contar as suas experiências com as 

câmaras Lumix e dar dicas importantes para tirar o máximo partido da foto e 

vídeo. 

 

Na IFA 2015, Jonas Borg e Casey Gutteridge vão estar presentes no stand da 

Panasonic para apresentar e falar sobre como a impressionante característica de 

Photo 4K da Panasonic lhes permite capturar e nunca perder uma ação rápida ou 

efémera.  

 

A Panasonic vai continuar a acrescentar novos conteúdos no site do projeto 

Embaixadores LUMIX, incluindo todos os detalhes dos eventos exclusivos onde os 

embaixadores vão marcando presença. 

 

Citações dos Embaixadores LUMIX: 

 

Jonas Borg 

“As câmaras LUMIX G são perfeitas para mim graças ao seu tamanho reduzido, 

conetividade e uma ampla gama de objetivas, mas também porque se obtém uma 

qualidade excelente em todos os momentos”. 

 

Ferdinand Wolf: 

“A gama LUMIX G da Panasonic permite-me ter sempre comigo um equipamento 

de qualidade profissional e levá-lo para onde quer que vá, graças ao seu tamanho 

compacto.” 

 

Caroline Roxy: 

“Desde que descobri as câmaras da LUMIX pela primeira vez, nunca mais mudei. 

Agora, trabalho muito com a LUMIX DMC-GX7, com uma objetiva grande angular, 

já que captura realmente a beleza do mundo nas minhas viagens. Para outros fins, 

utilizo a objetiva 20mm/F1.7. É tão luminosa!”  

 



 

 

 

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/. 
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