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Μέλη PSA
Για να συμμετάσχετε στο PSA: Πηγαίνετε στο
www.psa-photo.org
Εγγραφείτε στο διαδίκτυο ή εκτυπώστε μια
αίτηση, συμπληρώστε την και ταχυδρομήστε στην
έδρα. Καλέστε το αρχηγείο του PSA στο 405-8431437 για πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές.

Έδρα PSA
8241 S. Walker Allee, Suite 104
Οκλαχόμα Σίτι, OK 73139
Τηλέφωνο: 405-843-1437
Χωρίς χρέωση: 855-772-4636
Email: hq@psa-photo.org
Ιστοσελίδα: www.psa-photo.org

Big Flower © Kimberly Brock, PPSA

Φωτογραφική
Εταιρεία της

Συμμετοχή στο PSA σήμερα!
Γίνετε μέλος ενός διεθνούς οργανισμού
αφιερωμένου στην προώθηση της γνώσης,
των δεξιοτήτων και της απόλαυσης της
φωτογραφίας.
Συμμετέχετε σε ομάδες, συμβούλια και
κεφάλαια μελών του PSA που προσφέρουν
συνέδρια, εργαστήρια, εκδρομές και
διαγωνισμούς.

Μέλη που βοηθούν τα μέλη!
Συμμετέχετε σε εκτυπωτικές ή σε απευθείας
σύνδεση ομάδες μελέτης με φωτογράφους από
όλο τον κόσμο.
Δίκτυο με τους Mentors και τους Συμβούλους
που μοιράζονται τις δεξιότητες και τις τεχνικές
τους.
Συμμετέχετε σε διαδικτυακές τάξεις
με διαδραστικούς εκπαιδευτικούς που
καθοδηγούν την πρόοδό σας.
Εκθέστε το έργο σας και συμμετέχετε σε
διαγωνισμούς και διεθνείς εκθέσεις. (Η PSA
προσφέρει μεμονωμένους διαγωνισμούς
και διοργανώσεις + οι εκθέσεις είναι γενικά
διεθνείς)
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Πηγαίνετε στο http://www.psa-photo.
org για να ξεκινήσετε.

Αν αγαπάς τη φωτογραφία,
ανήκεις στο PSA

Το PSA είναι κοινή χρήση και
Mark on U © Henry Ho

Το PSA είναι παγκοσμίως
Απολαύστε τη φωτογραφία με ανθρώπους σε όλο
τον κόσμο.
Το PSA συγκεντρώνει επαγγελματίες και
ερασιτέχνες φωτογράφους όλων των ηλικιών και
επιπέδων επίτευξης.

Η δυνατότητα δημοσίευσης άρθρων και
φωτογραφιών στο μηνιαίο περιοδικό PSA.
Η ευκαιρία να μοιραστείτε την εμπειρία σας με
άλλους μέσω παρουσιάσεων και εργαστηρίων.
Η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με άλλους που έχουν
παρόμοια φωτογραφικά ενδιαφέροντα: ψηφιακή
απεικόνιση,φύση,εκτυπώσεις, 3D,ταξίδια και
δημοσιογραφική φωτογραφία.

Το PSA είναι Άνθρωποι

Το PSA είναι η εκμάθηση με:

Την δυνατότητα αλληλεπίδρασης στις
ηλεκτρονικές τάξεις με τους εκλεκτούς εκπαιδευτές
που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με κάθε μαθητή.
Την ευκαιρία να αξιολογηθουν οι εικόνες σας από
έναν εξειδικευμένο φωτογράφο.
Την δυνατότητα συμμετοχής σε ομάδες μελέτης
σε απευθείας σύνδεση με πολλά διαφορετικά θέματα.
Την δυνατότητα δανεισμού προγραμμάτων ήχου /
εικόνας.

Το PSA είναι Αναγνώριση

Το PSA παρέχει την ευκαιρία να συναντήσετε
ανθρώπους από όλο τον κόσμο.
Το PSA δίνει τη δυνατότητα να δημιουργηθουν
μακροχρονιες φιλιες που θα μοιραζονται
κοινα ενδιαφεροντα και οι οποίοι μπορούν να
συναντηθούν στο ετήσιο συνέδριο της εβδομάδας σε
συναρπαστικές φωτογραφικές τοποθεσίες.
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Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα προβολής εικόνων:
σε online γκαλερί
στο Περιοδικο PSA
σε αναγνωρισμένες από το PSA διεθνείς
Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν
αστέρια και διακρίσεις μέσω της επάρκειας στις
εκθέσεις.
Τα μέλη έχουν τη δυνατότητα να κερδίζουν τιμές
για εθελοντική εργασία.
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