Inscrições para o Epson International Pano Awards, maior
competição de fotografia panorâmica do mundo, já estão abertas
Com apoio da Epson Austrália, profissionais e amadores poderão concorrer a prêmios
que somam $50 mil dólares em produtos e $20 mil dólares em dinheiro
São Paulo, 10 de maio de 2018 – O Epson International Pano Awards acontece desde
2009 e é a maior competição de fotografia panorâmica do mundo. Com
reconhecimento em diversas categorias, é aberto para a participação de fotógrafos
profissionais e amadores de todos os países. O brasileiro Marcio Cabral já teve seu
trabalho reconhecido em outras edições e está no TOP 10 no segmento de VR.
As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas pelo site
https://thepanoawards.com/enter-2018-awards/ até 09 de julho. Os vencedores serão
anunciados entre setembro e outubro deste ano.
Os participantes concorrem a prêmios que somam o valor de $20 mil dólares em
dinheiro e $50 mil dólares em produtos, como uma impressora Epson SureColor
P7070, uma Epson SureColor P5070, um projetor Epson EB-1776W ultra-slim e uma
câmera Nikon D810. Mais detalhes sobre a premiação podem ser consultados no site.
Na edição de 2017 concorreram 5337 imagens de 1322 fotógrafos de 71 países. A
competição conta com um grande time de juízes, considerados alguns dos maiores
fotógrafos e profissionais da área. Entre eles, Jeff Mitchum, Mark Handy, Karl Strand,
Bill Bailey, Aaron Spence, Mel Sinclair, Abe Blair, Juan Pablo de Miguel, Adam
Williams, Anna Gibiskys, Darren Moore, Isabella Tabacchi e Thomas Erh.
Sobre o Epson International Pano Awards
O prêmio teve início em 2009 e foi fundado pelo fotógrafo australiano David Evans, que
teve o apoio da Epson Austrália para conseguir realizar o evento. A colaboração de
patrocinadores, profissionais da área e fotógrafos permitiu o crescimento da
competição, que neste ano chega à sua 9º edição.
O Epson International Pano Awards surgiu para reconhecer o trabalho de fotógrafos
profissionais e amadores e mostrar seus talentos para a mídia internacional.
Sobre a Epson
A Epson é uma empresa líder mundial em tecnologia dedicada a conectar pessoas, coisas e informações
com suas tecnologias eficientes, compactas e de alta precisão. Com uma linha de produtos que abrange
desde impressoras a jato de tinta e sistemas de impressão digital até projetores 3LCD, relógios e robôs
industriais, a empresa dedica-se a impulsionar a inovação e superar as expectativas dos clientes no
campo da impressão jato de tinta, comunicações visuais, dispositivos móveis e robótica.

Liderado pela Seiko Epson Corporation, com sede no Japão, o Grupo Epson emprega mais de 76 mil
pessoas em 87 empresas em todo o mundo e se orgulha de suas contribuições contínuas ao meio
ambiente global e às comunidades nas quais opera.
Para mais informações sobre a Epson, visite: www.epson.com.br. Você também pode se conectar com a
Epson no Facebook (http://facebook.com/EpsondoBrasil), Twitter (twitter.com/EpsondoBrasil), YouTube
(youtube.com/EpsondoBrasil), e Instagram (instagram.com/EpsondoBrasil).
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