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Veľtržná poradenská a reklamná
kancelária, oficiálne zastúpenie
veľtržnej spoločnosti GHM GmbH
pre Českú a Slovenskú republiku

MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH
PRE OPTIKU A DIZAJN
13. - 15. januára 2023
Výstavisko Mníchov

POZ VÁNK A K NÁVŠTEVE
Spoznajte celé spektrum optického priemyslu!
• Zažite produkty naživo, neformálne konverzácie a obchodné výmeny na veľtrhu opti 2023 v Mníchove.
• Využite túto príležitosť a osobne sa stretnite a informujte o novinkách a trendoch. Z hľadiska obsahu
veľtrhu sa pozornosť sústredí na dve hlavné témy: udržateľnosť a kontrola krátkozrakosti.
• Dôraz na udržateľnosť: veľtrh opti 2023 prezentuje aj tému udržateľnosti v očnej optike, stelesňujúcu
päť hodnôt: používanie prírodných materiálov, predchádzanie odpadu, koncept obehového hospodárstva, spoluprácu a solidaritu. Optický priemysel venuje stále viac pozornosti: uhlíkovej stope, krátke
vzdialenosti od surovín ku konečným produktom či regionálnej produkcii založenej na rastlinách alebo
na báze recyklovaných materiálov.
• Farby, tvary a technológie: Veľtrh ponúka viacero vrcholov. Či už ide o retro šarm alebo veľké trendové okuliare, obrúčky vo farbách Pantone alebo decentné klasické čierne okuliare podčiarkujúce osobnosť svojho nositeľa. Tešte sa tiež na karbónové okuliare, 3D okuliare na mieru, ktoré perfektne padnú na
tvár a prispôsobia sa ušiam a nosu bez otlakov, ďalej na šošovky, ktoré sú samozafarbovacie, nerozbitné
a zároveň extrémne zvyšujúce kontrast.
• Veľtrh sa koná na výstavnej ploche 35 000m2 a ponúkne množstvo inovácií, odborných prednášok aj
kľúčových tém z vášho odboru. Očakáva Vás vyše 300 vystavovateľov z 30 krajín, aktuálny zoznam
s umiestnením nájdete na opti.de
VEĽTRŽNÁ PONUKA: okuliare, kontaktné šošovky, rámy na okuliare, refrakcie, diagnostika, Low Vision,
suroviny, sluchové a akustické prístroje, vybavenie obchodov, IT riešení a príslušenstvo.
OTEVÍRACÍ DOBA VELETRHU: piatok-sobota: od 9 do 19 hod., v nedeľu od 9 do 17 hod.
ZAISTITE SI UŽ TERAZ ZĽAVNENÉ VSTUPENKY!
Vstupenky je možné zakúpiť online a zaplatiť platobnou kartou na www.opti.de
Jednodňová za 18 €, trojdňová za 35,- €.
BLIŽŠIE INFORMÁCIE K VEĽTRHU:
EXPO-Consult+Service,s.r.o., Příkop 4, 604 45 Brno,
Tel.: +420 602 711 012, e-mail: info@expocs.cz
www.expocs.cz
Na váš záujem sa teší		
Ing. Jaroslav Vondruška
Oficiálny zástupca usporiadateľa pre ČR a SR
vondruska@expocs.cz

