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H KEYFRAME Video Productions δραστηριοποιείται στον τοµέα των τηλεοπτικών και 
κινηµατογραφικών παραγωγών. Με πολύχρονη εµπειρία και ένα πλούσιο πελατολόγιο, η 
KEYFRAME είναι µια δηµιουργική οµάδα που αναζητά κάθε µέρα φρέσκες και πρωτότυπες ιδέες 
που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Από την αρχική ιδέα µέχρι την 
ολοκληρωµένη οπτικοακουστική παραγωγή, η οµάδα µας δουλεύει µε τα πιο σύγχρονα µέσα έτσι 
ώστε να παράγει ένα δηµιουργικό και έξυπνο αποτέλεσµα. Οι δυνατές σχέσεις εµπιστοσύνης που 
έχουµε δηµιουργήσει µε τους πελάτες µας και αντέχουν µέσα στον χρόνο, µας δίνουν καθηµερινά 
τη δύναµη για την επίτευξη του πιο πετυχηµένου αποτελέσµατος. Η KEYFRAME έχει τη 
δυνατότητα να σας προτείνει µια πληθώρα από σύγχρονες και πρωτότυπες ιδέες που 
προσεγγίζουν το κοινό µε µοναδικό τρόπο. 
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ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ  / PROJECTS 

• “Live streaming video Συναυλίες”,  ΔΗΜΟΣ Θεσσαλονικης 2020:  Ζωντανή βιντεοσκόπιση και 
αρχειοθέτηση µουσικών εκδηλώσεων και προβολή τους σε κανάλι στο youtube. 

• “7η Biennale Θεσσαλονίκης”, MOMUS 2019-20:  Βιντεοσκόπιση και φωτογράφιση όλων των 
εκδηλώσεων του φεστιβάλ και δηµιουργία βίντεο µε τα highlights από τις εκδηλώσεις. Μοντάζ 
διαφηµιστικού βίντεο και ραδιοφωνικού promo για την επικοινωνία του φεστιβάλ. 

• “Παρουσίαση MOMUS”, MOMUS 2019:  Σκηνοθεσία και παραγωγή προωθητικού βίντεο για την 
παρουσίση των χώρων του µουσείου. 

• “Χειµαροι της άνοιξης, βάλτοι του φθινοπώρου”, Ηµερίδα - MOMUS 2019:   Βιντεοσκόπιση όλης της 
εκδηλώσης.  Σκηνοθεσία και παραγωγή διαφηµιστικού βίντεο και ραδιοφωνικού promo για την 
επικοινωνία της ηµερίδας. 

• “SKG Bridges Festival 2019”, φεστιβαλ - MOMUS - Γενική Γραµµατεία Πρωθυπουργού, 2019:   Μοντάζ 
διαφηµιστικού βίντεο και ραδιοφωνικού promo για την επικοινωνία του φεστιβάλ. 

• “54α Δηµήτρια”, φεστιβαλ - ΔΗΜΟΣ Θεσσαλονικης 2019:   Σκηνοθεσία και παραγωγή διαφηµιστικών 
βίντεο και promo παρουσιάσεις για την επικοινωνία του φεστιβάλ. 

• “SKG Bridges Festival 2018”, φεστιβαλ - MOMUS - Γενική Γραµµατεία Πρωθυπουργού, 2018:   Μοντάζ 
διαφηµιστικού βίντεο και ραδιοφωνικού promo για την επικοινωνία του φεστιβάλ. 
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• “Photobiennale 2018”, φεστιβαλ - Μουσείο Φωτογραφίας - MOMUS, 2018:   Μοντάζ διαφηµιστικού 
βίντεο και ραδιοφωνικού promo για την επικοινωνία του φεστιβάλ. 

• “53α Δηµήτρια”, φεστιβαλ - ΔΗΜΟΣ Θεσσαλονικης 2018:   Σκηνοθεσία και παραγωγή διαφηµιστικών 
βίντεο και promo παρουσιάσεις για την επικοινωνία του φεστιβάλ. 

• “52α Δηµήτρια”, φεστιβαλ - ΔΗΜΟΣ Θεσσαλονικης 2017:   Σκηνοθεσία και παραγωγή διαφηµιστικών 
βίντεο και promo παρουσιάσεις για την επικοινωνία του φεστιβάλ. 

• “Revolution in Art” , Πολυµεσική έκθεση HELEXPO - ΔΕΘ, στο πλαίσιο των 52ων Δηµητρίων 2017:  
Σκηνοθεσία, παραγωγή και post production, 22 βίντεο προβολών για την πολυµεσική έκθεση.  
Συγχρηµατοδοτούµενη από το Ευρωπαϊκό προγράµµα Artecitya. 

• “Εδω ζούµε, Εδώ επιχειρούµε”, Επιµελητήριο Σερρών 2015:   Σκηνοθεσία και παραγωγή ντοκυµαντέρ 
παρουσίασης του Νοµού Σερρών, σε ανάλυση 4Κ, για προβολή µε projection στους χώρους του 
Επιµελητηρίου.  Συγχρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό ταµείο Γεωργικής Ανάπτυξης - Leader .                                                                                                          

• “Epirus - Breathtaking Greece for all Seasons ”, Περιφέρεια Ηπείρου 2013:  Σκηνοθεσία, 
κινηµατογράφιση, µοντάζ και συµπαραγωγή 6 ντοκυµαντέρ µικρού µήκους και ενός µεγάλου µήκους 
για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας ηπείρου. Συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΤΠΑ.) 

• “Λόφος Πεύκων ”,  Δήµος Ηράκλειας Σερρων 2013: Σκηνοθεσία και παραγωγή ντοκυµαντέρ 
παρουσίασης του Δήµου Ηράκλειας Σερρών για την τουριστική προβολή. Συγχρηµατοδοτούµενο 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) 

• “Σέρρες, η οµορφιά είναι στη φύση µας” Νοµαρχία Σερρών 2010: Σκηνοθεσία παραγωγή και 
σεναριογραφή τουριστικού διαφηµιστικού σποτ και ντοκιµαντέρ µε πρωταγωνιστή τον Γιώργο 
Καπουτζίδη. Πρώτο Βραβείο τουριστικής καµπάνιας 2010,  ΔΕΘ - ΗELEXPO - Υπ. Τουρισµού.  
Συγχρηµατοδοτούµενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ). 
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ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 

• "Ψάρεµα!" 2012 µικρού µήκους- Αnimation, dur: 2' 38" 
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή, Γαβριήλ Ψαλτάκης 

• “Σκέψου Θετικά!”  2011, µικρού µήκους, dur: 10’ 46’’ 
      Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή, Γαβριήλ Ψαλτάκης 

• “Το κορίτσι στον τοίχο”  2010, µικρού µήκους- Animation,  dur: 5’ 36’’ 
Σκηνοθεσία, σενάριο, παραγωγή, Γαβριήλ Ψαλτάκης.  

Μπορείτε να παρακολουθήσετε µία ευρεία γκάµα της δουλειάς µας στο κανάλι µας στο youtube. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΑΛΛΑ PROJECTS 

• “Σάκης Παπαδηµητρίου – Η αναπνοή του αυτοσχεδιαστή”  του Σπύρου Τσιφτσή  
2010, Ντοκιµαντέρ (Δ. φωτογραφίας) 
Συµµετοχή στο 14o Φεστιβάλ ντοκιµαντέρ Θεσ/νίκης 

• “Εγνατία οδός”  του Γιάννη Ξανθόπουλου (Icon Plus) 
2010, στερεοσκοπική µικρού µήκους (Β.  Στερεοσκοπικής φωτογραφίας) 

      Μια στερεοσκοπική παραγωγή για το ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ . και της Εγνατία Οδός  

• “ Βγαίνω στο φως ”  του Δηµήτρη Μουρτζόπουλου (Icon Plus)  
2009, στερεοσκοπική µικρού µήκους (Β. Στερεοσκοπικής φωτογραφίας) 

     Μια στερεοσκοπική παραγωγή για το Μουσείο Κινηµατογράφου Θεσσαλονίκης 

• “ Ο Αρσιβαρίστας και ο Άγγελος ”  της Ελένης Αλεξανδράκη 
2008, µεγάλου µήκους (computer visual effects) 

      49o Φεστιβάλ κινηµατογράφου Θεσ/νίκης 

•  “Que bona to vada your ecaf ” της Ιωάννας Χρυσανθακοπούλου 
2006, ντοκιµαντέρ (οπερατέρ) Συµµετοχή στο 9o Φεστιβάλ ντοκιµαντέρ Θεσ/νίκης 

ΒΡΑΒΕΙΑ 

20012:   Βραβείο καλύτερης κωµωδίας στο Αµερικάνικο φεστιβάλ  
           Film Skillet International Film Contest 

2009:   Βραβεία σεναρίου για το σενάριο µε τίτλο «Μέσα» στο διαγωνισµό µικρού σεναρίου  
            της Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Τ-short  

1) Βραβείο Post production, χορηγία της εταιρείας Graal Post productions  
2) Βραβείο Φιλµ και εργαστήρια,  χορηγία της εταιρείας Kodak 

2009:   Βραβείο έκδοσης σεναρίου µε τίτλο «Ο ληστής» στο διαγωνισµό µικρού σεναρίου  
           της t-short σε συνεργασία µε το Ι.Ε.Κ. Ακµή ( Το βιβλίο µε τη συλλογή σεναρίων  
           κυκλοφόρησε το 2010). 
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Ο Γαβριήλ Ψαλτάκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και µεγάλωσε στη Νάουσα Ηµαθίας. Από το 1998 µέχρι 
και σήµερα, ζει στη Θεσσαλονίκη και εργάζεται ως σκηνοθέτης και µοντέρ. Έχει ολοκληρώσει την 
παραγωγή, σκηνοθεσία και σεναριογραφή τριών µικρού µήκους ταινιών. Την πεντάλεπτη «Το κορίτσι στον 
τοίχο (2010)», που διανεµήθηκε στους κινηµατογράφους από την «Village films» πριν από τη µεγάλου 
µήκους ταινία «Μια φορά και ένα µωρό» και έχει παρουσιαστεί στο Ινστιτούτο σύγχρονης τέχνης του 
Λονδίνου, Η ίδια ταινία επίσης έχει συµµετάσχει στο πρόγραµµα του φεστιβάλ ελληνικού κινηµατογράφου 
του Σαν Φραντσίσκο και στο φεστιβάλ κινουµένων σχεδίων «Anima» στις Βρυξέλλες. Την δεκάλεπτη 
«Σκέψου θετικά (2011)» που απέσπασε το πρώτο βραβείο καλύτερης κωµωδίας στο Film Skillet 
International contest και τη δίλεπτη clay animation ταινία "Ψάρεµα (2012)”. Το 2015 ιδρύει την εταιρεια 
KEYFRAME film & Animation η οποία δραστηριοποιείται στον τοµέα των τηλεοπτικών και 
κινηµατογραφικών παραγωγών µε κύρια δραστηριότητα την παραγωγή διαφηµιστικών και εταιρικών βίντεο. 
Από το 2016 µέχρι και το 2017, εργάστηκε ως µοντέρ στην εκποµπή της ΕΡΤ3 “Αγροweek” για 36 ωριαία 
επεισόδια. Το 2016 ανέλαβε το post-production της εκποµπής «Living Postcards from Greece» που 
προβλήθηκε στο κανάλι OTE TV History. Έχει εργαστεί στο παρελθόν ως µοντέρ και Δ. φωτογραφίας για 
την τηλεοπτική εκποµπή «H Θεσσαλονίκη µέσα από την ποίηση» (2013) που προβλήθηκε στην ΕΡΤ3, ως 
µοντέρ στην ωριαία εκποµπή ντοκιµαντέρ «Συναντήσεις» (2012) που προβλήθηκε στην ΕΡΤ1 και ως µοντέρ 
στην ωριαία εκποµπή ντοκιµαντέρ «Τόποι ζωής, τόποι ιδεών» (2011) σε σκηνοθεσία Γ. Κεραµιδιώτη που 
προβλήθηκε στην ΕΡΤ3. Έχει εργάστεί στην εταιρεία «Icon Plus audiovisual productions» ως σκηνοθέτης 
και µοντέρ, στην εταιρεία κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών «ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» ως υπεύθυνος 
µοντάζ µε αντικείµενο την εκποµπή «Η κουζίνα της µαµάς» για λογαριασµό του τηλεοπτικού σταθµού 
«ALPHA» και στην εταιρεία κινηµατογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών «WAVE studio» ως µοντέρ και 
animator.  Ως σεναριογράφος έχει κερδίσει 2 βραβεία για το σενάριο µε τίτλο «Μέσα» στο διαγωνισµό 
µικρού σεναρίου της µη κερδοσκοπικής εταιρείας Τ-short 2010 (Βραβείο Post production, χορηγία της 
εταιρείας «Graal Post productions», Βραβείο Φιλµ και εργαστήρια,  χορηγία της εταιρείας «Kodak»), όπως 
και βραβείο έκδοσης για το σενάριο µε τίτλο «Ο ληστής» στο διαγωνισµό µικρού σεναρίου της T-short 
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2009. Το 2013 εργάστηκε ως εκπαιδευτής στα ΙΕΚ ΑΚΜΗ Θεσσαλονίκης όπου παρέδιδε µαθήµατα 
σεναρίου και σκηνοθεσίας. Είναι παντρεµένος και έχει 2 παιδιά. 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΚΑΜΕΡΕΣ 

Canon c100 mark II, Canon 80d, DJI Osmo+, Dji Osmo action, Gopro 3+ 

ΦΑΚΟΙ 

canon 17-55mm, 2.8, canon 100mm L macro 2.8, Tokina 11-16mm 2.8, Canon 24-105mm f4 ΙΙ, Sigma 
18-35mm 1.8

ΑΛΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

2x Manfrotto video tripod and 503 head. Rode ntg3 , rode video micpro,Tascam dr100, 2 aputure 
led panel lights, 3 redhead tungsten 800watt lights, 

SOFTWARE 

Editing Software : Adobe premiere CC, Final cut studio pro x 
Fx & Animation Software : Adobe After Effects CC, Autodesk 3Ds max 
Adobe CC : Photoshop CC, Illustrator CC, Media Encoder CC,Audition CC, Dreamweaver CC 

WORKSTATIONS 

2 x iMAC 21,5” 4K, OSX Mojave Processor 3.4 GHz Intel Core i5 Memory: 8 GB RAM 2400 MHz 
Graphics card: RADEON Pro 560 4GB Storage: 1 TB FUSION 

Software: Final cut pro x, Adobe CC suite MacBook pro 15”, OSX Mojave 
Processor 2.2 GHz Intel Core i7, Memory: 16 GB RAM 

Graphics card: Intel Iris Pro 1536 MB Storage: 240 GB SSD 
Software: Final cut pro x, Adobe CC suite Hard disc bay : 

G technology_ G-DOCK Thunderbolt,Transfer Rate: Up to 250MB/s Capacity 8 TB, expanded to 16 
TB and more 
Monitor: 
Samsung 32” LED, Curved, Full HD, 800 Hz 
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