EXPO-Consult+Service, spol. s r.o.
Příkop 4
604 45 Brno

Tel.: +420 545 176 158-60
Fax: +420 545 176 159
info@expocs.cz
www.expocs.cz

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

MEDZINÁRODNÝ VEĽTRH
www.opti.de

PRE OPTIKU A DIZAJN
25. - 27. 01. 2019

POZ VÁNK A NA NÁVŠTEVU
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Veľtrh opti 2019 bude opäť rekordný, svoju výstavnú plochu rozširuje o dve ďalšie haly C5 a C6.
Veľtrh je prvý vrcholnú odbornú udalostí v roku 2019, veľtrhu sa zúčastňuje vyše 600 vystavovateľov
z 25 krajín na výstavnej ploche 55 000 m2 , očakáva sa návšteva viac ako 25 000 odborných návštevníkov z celej Európy. Veľtrh opti je platformou pre kompletnú odvetvie očnej optiky: sklá, obrúčky, kontaktné šošovky, nástroje pre optiky, dizajn a vybavenie predajní.
Stretnite sa s inovatívnymi návrhári a producentmi z celého sveta, nechajte sa inšpirovať čerstvými
trendy a kreatívnym dizajnom. Zoznámte sa s mladými začínajúcimi firmami z Talianska, Švajčiarska,
Nemecka a ďalších krajín. Navštívte tiež výstavné platformu YES! a !HOT-Area s prehliadkou nezávislých medzinárodných značiek.
Higlights veľtrhu opti: opti campus - miesto pre profesionálnu výučbu, medzinárodné expozície - trendy a novinky z európskych krajín. Navštívte prednášky
opti-Forum so vzdelávacími programami pre odborníkov, vstup voľný, prednášky v angličtině.

Veľtržná ponuka: obrúčky I detské okuliare I kontaktné šošovky I optické šošovky I vizuálne pomôc-

ky / Low Vision I slnečné a športové okuliare I naslúchadla / akustika I technika a nástroje I zákazková
výroba I vybavenie predajní I IT I vzdelávania a mnoho iného.

Otváracia doba veľtrhu: Piatok 10.00 - 19.00 h, sobota 9.00 - 19.00 h, nedeľa 9.00 - 17.00 h.
Zaistite si už teraz zľavnené vstupenky!
Vstupenky je možné zakúpiť online a zaplatiť kartou na www.opti.de/en/tickets
Ceny vstupeniek online: jednodňová 17 EUR I Trojdňová 30 EUR
Bližšie informácie k veľtrhu a ubytovanie:

EXPO-Consult+Service,s.r.o., Příkop 4, 604 45 Brno, Tel.: +420 545 176 158
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
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