Estão abertas as inscrições para a 11ª Edição do
EPSON International Pano Awards
Fotógrafos do mundo todo poderão participar do concurso que dará 40 mil dólares em prêmios para
as melhores imagens panorâmicas

Líder mundial em impressão, projeção e imagem digital, a Epson anuncia mais uma edição
do EPSON International Pano Awards, concurso que premia as melhores fotografias
panorâmicas do mundo. As inscrições devem ser feitas online, por meio do site oficial até o
próximo dia 20 de julho. Serão entregues US$ 40 mil dólares (cerca de R$ 217 mil) em
prêmios, e US$ 10 mil (cerca de R$ 54 mil) em dinheiro entregues a fotógrafos profissionais
e amadores.
“O EPSON International Pano Awards foi criado em 2009 para celebrar a arte das fotografias
panorâmicas. Estamos muito orgulhosos em poder participar do reconhecimento e revelação
de talentos”, afirmou Cinthia Araujo, gerente de Marketing da Epson do Brasil. Segundo a
executiva, os avanços nas tecnologias de imagem digital, com câmeras e softwares de
edição, ampliaram as possibilidades para criação de imagens que se complementam.
Para fazer parte da competição, os fotógrafos devem se inscrever pelo site
https://thepanoawards.com/. Entre os prêmios, estão as impressoras Epson SureColor P7070
e P5070, desenvolvidas para impressão em grandes formatos de fotografias profissionais,
fine art ou provas de cores precisas, o projetor portátil Epson EB1781W ultra-slim e uma
câmera Nikon D850.
Em 2019, foram 4913 imagens enviadas por 1258 fotógrafos, de 72 países, e teve entre seus
jurados o carioca Ayrton Camargo, especialista em imagens em 360º. Segundo a
organização, a plataforma de inscrições recebeu melhorias para garantir um processo 100%
online sem falhas.
Os jurados dessa edição serão: Lucie Debelkova, Ignacio Palacios, Isabella Tabacchi, Paul
Hoelen, Bill Bailey, Mieke Boynton, Craig Bill, Aaron Spence, Abe Blair, Carlos Chegado, Julie
Fletcher, Timothy Poulton and Juan Pablo de Miguel.
O EPSON International Pano Awards também conta com o apoio de empresas como Nikon,
Panasonic Images, IVRPA, IAPP, Nodal Ninjas, Atkins, Garden Gnome Software, Triple

Scoope Music, PTGui, Easy Pano, One Ofakid, Inside Imaging, Creative
Live, Master Class, Photo Publicity e Coursera.

Sobre a Epson
A Epson é uma líder global de tecnologia dedicada a tornar-se indispensável para a sociedade ao
conectar pessoas, coisas e informações com suas tecnologias originais, eficientes, compactas e de
precisão. A empresa está focada em impulsionar inovações e exceder as expectativas dos clientes em
jato de tinta, comunicações visuais, wearables e robótica. A Epson orgulha-se de suas contribuições
para a realização de uma sociedade sustentável e seus esforços contínuos para cumprir com os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
Liderado pela Seiko Epson Corporation e sediado no Japão, o Grupo Epson gera em todo o mundo
vendas anuais de mais de US$ 10 bilhões.
Para mais informações sobre a Epson, visite: https://epson.com.br/. Você também pode se conectar
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