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POZVÁNKA PRO VYSTAVOVATELE
Vážení obchodní přátelé,
		
Brno, duben 2018
dovolujeme si Vás pozvat k účasti na prvním odborném veletrhu pro sezónu 2018

OPTI MÜNCHEN 2019
www.opti.de

23. mezinárodní odborný veletrh optiky a designu
Výstaviště Mnichov, 25. - 27. 01. 2019

Důvody pro Vaši účast:
• OPTI MÜNCHEN je dnes nejvýznamnějším evropským odborným veletrhem a představuje každoročně
celou šíři oboru oční optiky s důrazem na kvalitu a design. Veletrh OPTI MÜNCHEN je jediným evropským veletrhem, který zaznamenává v posledních letech nepřetržitý nárůst počtu vystavovatelů,
návštěvníků i výstavní plochy. Z tohoto důvodu se veletrh rozšiřuje od roku 2019 o další 2 výstavní haly.
• V letošním roce se veletrhu zúčastnilo rekordních 668 vystavovatelů ze 40 zemí (z toho 50% ze
zahraničí) na výstavní ploše 45 000m2 a navštívilo jej rekordních 28 430 odborných návštěvníků z 93
zemí, především z Rakouska, Švýcarska, Itálie, Beneluxu, Francie, Česka a Slovenska, Velké Británie a
dalších zemí. 96 % všech vystavovatelů hodnotilo veletrh jako "velmi dobrý" až "výborný"!
• Z Česka a Slovenska navštívilo veletrh 450 obchodníků, tím je veletrh ideálním místem pro navázání
nových obchodních kontaktů nejen z celé Evropy a Asie, ale i těchto trhů.

Oficiální cenové podmínky účasti (min. plocha pro objednání je 12m2):
Nájemné řadové výstavní plochy: 199 EUR/m2
Nájemné rohové (2 strany otevřené) výstavní plochy: 213 EUR/m2
Poplatek za odpady + AUMA poplatek: EUR 5,10/m2
Základní povinný zápis do katalogu a online médií: 450 EUR

Vastavovatelům nabízíme další služby:
• Realizaci expozice na klíč v ceně od 2 500,- Kč/m2
• Zajištění ubytování v ceně od 90,- EUR/2-lůžkový pokoj se snídaní,

DOPORUČENÁ UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 20. 04. 2018
Věříme, že se rozhodnete k účasti na tomto prestižním veletrhu.
S přátelským pozdravem

Ing. Jaroslav Vondruška
zástupce pořadatele pro ČR a SR
vondruska@expocs.cz

ODPOVĚDNÍ LÍSTEK,
OBOROVÉ ČLENĚNÍ



ODPOVĚDNÍ LÍSTEK, tel. 545 176 159
Váš zájem nám prosím sdělte nejpozději do 20. 04. 2018 na naši
adresu: EXPO-Consult+Service, spol. s r.o., Příkop 4, 604 45 Brno,
e-mail: vondruska@expocs.cz, tel.: 545 176 158, www.expocs.cz

OBOROVÉ ČLENĚNÍ VELETRHU OPTI MÜNCHEN 2019
Vybavení a nástroje
pro optiky

Odborná literatura

Optické nástroje

Kukátka/dalekohledy/
mikroskopy

Čistící produkty
Řešení a doplňky pro čočky

Naslouchátka/Audiologie

Brousící stroje

Prezentace brýlí

Optometrické
a optalmologické nástroje

Ochranné brýle

Obroučky

Dětské obroučky

Čočky a skla

Kontaktní čočky/optické
čočky

Barometry/teploměry
Provázky, pásky
a řetízky k brýlím

Dekorace,
reklamní materiály
Služby a asociace
Služby pro optiky
EDP
Náhradní díly/prvky
Pouzdra a doplňky
Obchodní magazíny

Vybavení obchodu
Laserová technika pro
korekci zraku

Sluneční brýle
Čočky a skla pro ochranu
před sluncem
Sportovní brýle
Trojnožky
Konzultace

Nízká viditelnost & vizuální
pomůcky

Služby

Precizní brýle

Dílenské vybavení

Vzorkovnice

Vzdělání a kursy

Dílenské zásobování

Pomůcky pro noční vidění

Máme zájem zúčastnit se veletrhu OPTI MÜNCHEN 2019 jako vystavovatel,
zašlete nám prosím oficiální přihlášku k účasti a kalkulaci celkových nákladů expozice
o velikosti ...............m2
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