Epson anuncia 10ª edição do Pano Awards com premiação de cerca R$ 200 mil
Criado em 2009, concurso premia as melhores fotografias panorâmicas do mundo. Em
2018, foram mais de mil representantes de 74 países
Líder mundial em impressão, projeção e imagem digital, a Epson apoia, há dez anos, o International
Pano Awards, concurso que teve origem com o fotógrafo David Evans na Austrália e se disseminou
por diferentes partes do mundo, premiando as melhores fotografias panorâmicas do planeta. Até o
próximo dia 8 de julho, fotógrafos profissionais e amadores poderão se inscrever na competição, que
distribuirá US$ 50 mil (cerca de R$ 200 mil) em premiação, sendo US$ 12 mil (aproximadamente R$
48 mil) em dinheiro e US$ 38 mil (quase R$ 152 mil) em produtos e vouchers.
“O Epson International Pano Awards é dedicado a celebrar a arte das fotografias panorâmicas. Com
os avanços na fotografia digital e nos softwares de edição, há uma possibilidade cada vez maior de
criar imagens que se complementam. O apoio da Epson a este prêmio está alinhado com a nossa
liderança no mercado de impressão fotográfica – no Brasil temos 90% de market share”, afirmou
Evelin Wanke, gerente de negócios da Epson do Brasil.
Para fazer parte da competição, os fotógrafos devem se inscrever pelo site
https://thepanoawards.com/. Os vencedores serão anunciados em setembro e outubro deste ano.
Entre os prêmios, estão as impressoras Epson SureColor P5070 e P7070, desenvolvidas para a
impressão fotográfica profissional em grandes formatos, e o projetor Epson PowerLite 1781W, criado
com foco em apresentações em escritórios.
Em 2018, foram 4937 imagens enviadas por 1251 fotógrafos, de 74 países. Os talentos estão
espalhados por todas as partes do mundo, e o Brasil, inclusive, é uma importante fonte de artistas
panorâmicos. Marcio Cabral já foi um dos premiados na categoria VR, em 2015, e jurado em duas
oportunidades (2015 e 2017) ”, completou Evelin Wanke.
Na edição deste ano, o carioca Ayrton Camargo, especialista em imagens em 360º, estará entre os
jurados. Além dele, outros doze profissionais serão responsáveis pela avaliação das fotografias: Bill
Bailey, Aaron Spence, Sean Davey, Abe Blair, Juan Pablo de Miguel. Adam Williams, Anna Gibiskys,
Isabella Tabacchi, Chris Collacott, William Long, Timothy Poulton e Mark Gray.
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 com a Epson do Brasil no Facebook (facebook.com/EpsonDoBrasil), Twitter
(twitter.com/EpsonDoBrasil),
YouTube
(youtube.com/EpsonDoBrasil),
e
Instagram
(instagram.com/EpsonDoBrasil).
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