
TOMASZ KLANK, Centrum Szkieł Progresywnych Varilux Center
W tym roku w Kielcach otworzyliśmy nowe Centrum Szkieł Progresywnych Varilux Center, 
dedykowane technologiom okularów progresywnych. Widzimy potrzebę budowania wiedzy  
i świadomości wśród klientów na ich temat. Chcemy promować dobre rozwiązania, 
usprawniające człowiekowi życie, pomagające mu w funkcjonowaniu i nie szczędzimy na to 
środków. Przywiązaliśmy się też do kampanii promocyjnej realizowanej przez Essilor Polonia, 
której twarzą jest Danuta Stenka. Klienci, którzy do nas przychodzą i chcą, żeby im poświęcić 
więcej czasu na rozmowę, wyjaśnić wszystkie aspekty użytkowania okularów progresywnych, 
wspartych specjalistycznymi badaniami. Te elementy to jedyna skuteczna droga do wzbudzenia 
zaufania klienta, do wyboru najwyższej jakości widzenia. Takie podejście sprawdziło się nam  
w czasie pandemii. W 2021 roku życzę branży optycznej więcej szacunku dla swojej pracy, wiedzy  
i umiejętności, żebyśmy nie bali się polecać dobrych produktów i producentów.

KAROLINA KRYUT, Optyk Karolina
Wsłuchując się w potrzeby klientów, postawiliśmy sobie w tym trudnym czasie jeden cel – 
być jeszcze bliżej nich! Paradoksalnie nawet w okresie pandemii jest to możliwe! Inspirując 
się działaniami proponowanymi przez Essilor Polonia, przygotowaliśmy w ramach akcji Mój 
Bezpieczny Salon Optyczny autorski film, w którym krok po kroku wyjaśniliśmy, w jaki sposób 
gwarantujemy w naszych salonach bezpieczeństwo i poczucie komfortu. Cieszył się on ogromną 
popularnością i wzbudził w naszych klientach zaufanie, którego nie zawiedziemy! To nie jedyna 
nasza produkcja filmowa – wszystkie dostępne są na prowadzonych przez nas: kanale Youtube 
oraz profilach w mediach społecznościowych. Nie tylko przestrzeń Internetu stała się dla nas 
sposobem kontaktu z klientami! By być bliżej, otwieramy kolejne salony w nowych lokalizacjach. 
Dla tych, którzy jednak unikają wyjść, przygotowaliśmy mobilną usługę dowożenia okularów 
do domu. Wszystkie te działania sprawiły, że nie tylko jesteśmy rozpoznawalni w naszym 
środowisku, ale faktycznie towarzyszymy naszym klientom w każdym czasie! W Nowym Roku 
życzymy wszystkim pełnego dobra i życzliwości spojrzenia na drugiego człowieka, bo bez tego 
trudno będzie zmagać się z wyzwaniami i trudami codzienności. 

KATARZYNA i ANDRZEJ FURDAL, Salon Furdal Fashion
Prowadzimy firmę od 18 lat, ale ten rok był wyjątkowy. Uświadomił nam, jak bardzo aktywne 
poszukiwanie nowych kanałów dotarcia do klientów i zaufani dostawcy są nam potrzebni. 
Działamy na Facebooku i Instagramie. Pokazujemy tam nowe kolekcje, współpracujemy  
z popularnymi influencerami. Wierzymy w moc marketingu, podobnie jak Essilor Polonia, 
którzy dobrze reagują na potrzeby rynku i szybko proponują rozwiązania do nich dostosowane. 
Wysoko ich cenimy za częste i sprawne wdrażanie innowacyjnych produktów. Jako pionierzy 
branży optycznej uświadomili Polakom potrzebę posiadania drugiej pary szkieł progresywnych,  
a przede wszystkim ułatwili im ich posiadanie. Z takich rozwiązań korzysta ponad 90% klientów. 
Organizują eventy, biegi, konferencje, akcje charytatywne dedykowane dzieciom, spotkania dla 
optyków. Udział w nich daje nam wiele możliwości takich jak nawiązanie nowych kontaktów, 
wymiana doświadczeń czy poznanie praktyk innych kolegów z branży. Jeżeli za tym idzie też tak 
potrzebna dzisiaj elastyczność biura obsługi, gotowego pracować dla nas nawet po godzinach, 
to otrzymujemy najkrótszy przepis na dobrą relację z klientem. I tego życzymy całej branży  
w 2021 roku. Powrotu do normalności, spełnienia w pracy. Bo to jest to, co kochamy! 

INNOWACYJNE PARTNERSTWO 
KLUCZEM DO SUKCESU
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MICHAŁ ORLIŃSKI, ORLIŃSCY Salony Optyczne
W każdej sytuacji trzeba umieć znaleźć swoją szansę, nawet podczas spowolnienia gospodarczego, 
jakiego wszyscy doświadczyliśmy. Wierzę, że to co wydarzyło się w naszej firmie w tym roku, jak 
wykorzystaliśmy ostatnie miesiące do przemodelowania dotychczasowej działalności, przyniesie 
wkrótce spodziewane rezultaty. Nic tak nie mobilizuje jak konkurencja i nic tak nie motywuje jak 
kryzys! Poświęciliśmy ten czas na wprowadzenie wielu narzędzi służących komunikacji z klientami, 
np. konsultacje online, które promuje także Essilor Polonia. Rozbudowujemy platformę do współpracy  
z konsumentami. Inwestujemy w rozwój naszych mediów społecznościowych. To, czego nie 
zmieniamy, to oferta produktów Essilor. Na rynku optycznym działamy od 30 lat, cenimy i szanujemy 
jakość, o którą będziemy zabiegali także w nadchodzącym roku.   

Oby najbliższe 12 miesięcy przyniosło nam satysfakcję ze zmian, jakie wprowadzamy. Niech 
rewolucyjne czasy, w których przyszło nam działać, przyniosą wszystkim coś dobrego.

JOANNA ZDYBEL i RENATA ŻÓŁTOWSKA, OQlary OQlarki  
W tym roku stawialiśmy na innowacje oraz indywidualne podejście do potrzeb klientów, 
zwłaszcza w dobie pandemii. Inspirowaliśmy się przy tym projektami Essilor Polonia. Udało nam 
się zrealizować m.in. kampanię Varilux, w wyniku której nasi klienci mieli szansę wygrać soczewki 
tej marki! Wyprodukowaliśmy także film z udziałem ekspertów: Krystyny Tkacz i dr Marty Szaflik, 
poświęcony okularom progresywnym. Postawiliśmy na soczewki progresywne, dopasowane do 
indywidualnych potrzeb każdego człowieka. Nasi klienci dzięki temu chętnie do nas wracają  
z całymi rodzinami. Jeszcze w grudniu uruchamiamy nowy sprzęt do szlifowania soczewek, także 
zakupiony u naszego partnera. Nowe inwestycje to nowy rozdział w działalności naszej firmy. 
Pozwoli nam to jeszcze szybciej realizować potrzeby klientów i wspierać ich w dbaniu o wzrok.  
Czego życzymy sobie w Nowym Roku? Przede wszystkim zdrowia i dobrego samopoczucia. 
Dobrych ludzi, przyjaciół w biznesie i życiu prywatnym. 

IREANA i WOJCIECH SALA, Optyk Wojciech Sala
W naszej branży podstawą jest profesjonalne wykonanie wszystkich pomiarów, które w końcowym efekcie 
przełożą się na satysfakcję klienta z jakości widzenia w naszych okularach. W tym roku zainwestowaliśmy 
w nowe urządzenie do pomiaru refrakcji. Wybraliśmy Foropter VR-800 marki Essilor dzięki czemu możemy 
wykonywać pomiar refrakcji, na odległość, z dokładnością 0,01 D. W dobie pracy zdalnej, kiedy spędzamy 
często więcej niż 8 h dziennie przed monitorem, komfort widzenia jest bardzo istotną kwestią. Szczególnie 
gdy dotyczy dzieci i młodzieży, która w obecnym czasie obowiązek szkolny realizuje online, a czas wolny 
najchętniej spędza w sieci. Od lat naszą pracownię wyposażamy w automat szlifierski marki Essilor. 
Obecny Mr Blue 2.0 Sun&Sport pozwala nam na precyzyjne doszlifowane nakładek przeciwsłonecznych 
do każdych okularów, a dodatkowo daje możliwość personalizacji okularów dla naszych klientów 
poprzez umieszczanie wybranych przez nich grawerunków na soczewkach okularowych. To co niewątpliwie 
dzisiaj wspiera biznes optyczny to budowanie świadomości nowoczesnych rozwiązań technologicznych. 
W dobie zdalnej pracy i nauki bardzo ważne jest podnoszenie świadomości klienta na temat ochrony 
wzroku i dopasowanie takich produktów, aby umożliwić doskonałe widzenie na każdą odległość.  
Ale nasza praca to nie tylko sprzedaż okularów. Warto abyśmy znaleźli czas także na działania 
charytatywne. Bardzo chętnie wspieramy wszelkie inicjatywy wypływające prosto z serca jak np. pomoc 
w badaniu wzroku dzieci z domów dziecka. Obyśmy szybko mogli zrealizować te plany, bo warto pomagać!

Naszym klientom, partnerom biznesowym i całej branży życzymy, abyśmy szybko pozbyli się masek  
z naszych twarzy i ponownie cieszyli spotkaniami z bliskimi.

KRZYSZTOF GOLLUS, Centrum Optyczno-Okulistyczne Gollus
Za nami trudny okres. Wiosną tego roku przekonaliśmy się, czym jest solidarność i życzliwość  
i na kim tak naprawdę możemy polegać. Dowiedzieliśmy się, że pracujemy ze świetnymi ludźmi, 
którzy dbają o swoje miejsca pracy i o naszych klientów.  Jestem wdzięczny moim sprzedawcom 
za to, że zawsze mogłem na nich liczyć. Cieszę się, że firmy działające w ramach naszego Cechu 
na Pomorzu, otworzyły się na nowe możliwości. Dobrze wybieramy partnerów, z którymi 
chcemy dalej budować niezależny rynek optyczny w Polsce. Inwestujemy w innowacyjne 
technologie. Korzystamy ze skutecznych akcji marketingowych, takich jak ostatnia kampania 
Varilux z udziałem naszej gwiazdy, Danuty Stenki. Doceniajmy narzędzia, które dostajemy od 
partnerów, pozwalające nam rozmawiać z klientami na nowych płaszczyznach i definiować ich 
nieuświadomione potrzeby. 

Pomagajmy sobie tak, jak Essilor wsparł nas, gdy tego potrzebowaliśmy.  
Dużo dobrego w Nowym Roku! 
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EDYTA LISAWA, Zakład Optyczny
Historia naszej obecności na rynku i współpracy z JZO sięga 20 lat! Chętnie korzystamy  
z oferowanych przez firmę promocji i motywacji dla naszych pracowników! Moim zdaniem 
strzałem w dziesiątkę były bony podarunkowe, które zaowocowały wzrostem sprzedaży  
w naszym zakładzie. Gdyby wybierać spośród produktów, które w tym roku zyskały uznanie 
naszych klientów, ponownie wybrałabym soczewki Nikon. To marka premium, rozpoznawana 
przez ponad 80% osób odwiedzających nasz zakład. To, co zwróciło ich uwagę, to m.in. bardzo 
skuteczna i atrakcyjna kampania reklamowa w mediach społecznościowych. Przysporzyła 
nam także nowych klientów ceniących produkty z wyższej półki. Moim zdaniem najbliższy rok 
będzie należał do szkieł z powłoką typu BLUE. Zdalna praca i nauka, wielu Polaków zaprowadzi 
przed oblicze optyka! 

W nadchodzącym roku wszystkim kolegom i koleżankom życzę spokoju, zdrowia i wyłącznie 
zadowolonych klientów!

MICHAŁ ROSA, Zakład Optyczny S.C. Michał Rosa, Patrycja Rosa
Jesteśmy partnerem JZO od prawie 40 lat. Naszym zdaniem wyjątkowo rozsądnie skalkulowany 
cennik, dobra obsługa posprzedażowa oraz zaangażowanie społeczne i kampanie marketingowe 
mają duży wpływ na reputację marki. W projekcie CZAS NA WZROK uczestniczymy od pierwszej 
edycji. Dość mocno uświadomiła rynek, że wiek 40 lat to nie jest bariera dla osób pracujących, 
cały czas aktywnych zawodowo, a kłopoty z widzeniem są łatwe do zniwelowania. Edukacja 
na temat soczewek progresywnych, budowanie świadomości, dlaczego nie warto kupować 
gotowych okularów w Internecie czy marketach – wszystko to rozwija właściwe potrzeby 
naszych klientów i buduje rynek. Nasz partner wzmacnia też naszą sprzedaż i zaprasza klientów 
do naszych salonów, choćby poprzez kampanię radiową, w której głosem jest niezmiennie 
ciesząca się dużą popularnością Krystyna Czubówna! To przykład skutecznego marketingu. 
Jeżeli wesprzemy go wielopoziomową obecnością w internetowym lokalizatorze, wykorzystamy 
nowoczesne narzędzia jak E-KONSULTACJA, to mamy szansę poradzić sobie także w trudnym 
czasie. Czego w 2021 roku życzymy sobie i całemu rynkowi.  

NIEZALEŻNI POLSCY OPTYCY PODSUMOWANIE ROKU I ŻYCZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

DAMIAN MISIAK i TOMASZ PUŚLECKI, Ekspert Optyk
JZO S.A. to przykład firmy, która wychodząc ze swoich tradycji rzemieślniczych, potrafiła 
wykorzystać inżynierską wiedzę i technologię oraz zbudować unikatowe w skali kraju 
laboratorium optyczne. Z bogatego portfolio doskonałych jakościowo szkieł, dopełnionego 
przed dwoma laty soczewkami okularowymi Nikon, każdy potrzebujący korekcji i ochrony 
wzroku pacjent, jest w stanie wybrać coś dla siebie. Tegoroczny jubileusz JZO S.A. to dla  
nas – optyków praktyków – nie tylko zwieńczenie historii rozwoju tej firmy. To także 
75-lecie rozwoju polskiej branży optycznej. Przekazywany w JZO, z pokolenia na pokolenie, 
pionierski etos wdrażania innowacyjnych rozwiązań zaowocował nieprzypadkowo noszonym 
tytułem Polskiego Eksperta Optycznego. Jako partner biznesowy, w imieniu swoim i salonów 
zrzeszonych w grupie zakupowej Ekspert Optyk, gratulujemy i dziękujemy za wspólną 
przygodę dbania o miliony oczu rocznie.

Życząc kolejnych sukcesów, z pozdrowieniami Damian Misiak i Tomasz Puślecki, założyciele 
grupy zakupowej Ekspert Optyk.
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BOGDAN KACPERSKI, Zakład Optyczny
W biznesie optycznym, to co liczy się najbardziej, to jakość produktów, które możemy oferować 
naszym klientom i precyzja pracy rzemieślniczej. Ale równie ważne, tak we współpracy z klientami 
jak i dostawcami, są wieloletnie dobre relacje oparte na zaufaniu i przyjaźni. Dzięki nim 25 lat 
temu produkty JZO trafiły do naszego zakładu i do dzisiaj pozostały. Firma zawsze doceniała 
polskich rzemieślników. Dzisiaj mamy dostęp do wielu najnowocześniejszych produktów. 
Wybierając dostawców, kieruję się lojalnością, przywiązaniem do marki, sympatią do osób,  
z którymi współpracuję oraz  jakością serwisu. Cenię wysoko indywidualne podejście do każdego 
kontrahenta. I chcę je oferować także moim klientom.

W 2021 roku sobie i branży optycznej życzę renesansu działalności Cechów Rzemieślniczych  
i współpracy. To opłaci się nam wszystkim.

PAWEŁ GABRYSIAK, Optyka u Braci Paweł Gabrysiak, Wojciech Gabrysiak 
Robiąc bilans mijającego roku, mogę zaryzykować twierdzenie, że poradziliśmy sobie  
z kryzysem całkiem dobrze. Po początkowym zamrożeniu gospodarki, w maju znów odżyliśmy. 
Otrzymaliśmy wsparcie od naszych partnerów. Sami też staraliśmy się aktywizować klientów. 
Ograniczony dostęp do służby zdrowia i okulistów przekierował ich właśnie do salonów  
i zakładów optycznych. Dostępne na rynku oferty np. w ramach CZAS NA WZROK pozwoliły 
nam obsłużyć klientów komplementarnie. Nasz partner JZO utrzymał też kompleksową 
produkcję. Dzięki temu mogliśmy korzystać z ich pełnego asortymentu. Przez 13 lat byłem 
przedstawicielem firmy i znam ją od podszewki. Mam pewność, że ich laboratorium jakością 
dorównuje najlepszym. Najważniejsze jest jednak, co o tej marce sądzą klienci. W końcowym 
rozrachunku właśnie ich opinia liczy się najbardziej! 

Niezależnym optykom w Nowym Roku życzę rozwoju. Obyśmy wytrzymali konkurencję tanich, 
podejrzanych sklepów internetowych, które dzisiaj nas podgryzają. Dobrego roku!

ŁUKASZ PLATA, Zakład Optyczny
Prowadzę swoją działalność od 2008 roku, pracując z renomowanymi firmami. 70% osób 
korzystających z naszej oferty wybiera produkty JZO. Decyduje stosunek jakości do ceny, 
szeroka gama dostępnych produktów i system poleceń naszych klientów. Jesteśmy zadowoleni 
także z obsługi oraz programu gwarancji. Myślę, że to też kwestia zaufania. Nasza opinia jako 
partnera ma znaczenie i jest szanowana. Duża w tym zasługa przedstawicieli handlowych, 
którzy z nami współpracują od lat. Wszystkie nowości i informacje trafiają do mnie zawsze na 
czas. Nasi klienci pozostają wierni tej marce i my, jako zakład optyczny, również.  

Od Nowego Roku oczekuję zakończenia pandemii. Kolegom, którzy ciągle szukają swojej 
drogi, życzę odwagi. JZO nie tylko goni, ale często wyprzedza swoimi produktami konkurencję. 
Wszystkiego dobrego!

NIEZALEŻNI POLSCY OPTYCY PODSUMOWANIE ROKU I ŻYCZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ
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MARTA WAWRZYNIAK, Świat Optyki
Za nami bardzo specyficzny rok. Jesteśmy zadowoleni, że w tak nieobliczalnych czasach 
przetrwaliśmy. Wypracowaliśmy nowe standardy pracy, które pozostaną z nami na długo.  
To zaskakujące, jak skutecznie przystosowaliśmy się do nowej sytuacji. Przy współpracy z firmą 
JAI KUDO wdrożyliśmy standardy Bezpiecznego Salonu Optycznego i wizyty 1:1. Dało nam to 
zupełnie nową jakość pracy. Podkreślę fakt bezpiecznych dostaw z JAI KUDO, którymi zajmuje 
się zawsze ta sama osoba, co ma dla naszego komfortu pracy ogromne znaczenie. Bardzo 
doceniamy takie akcje!  

Na Nowy Rok życzę nam wszystkim spokoju oraz zdrowia, bo bez niego osiągnięcie równowagi 
będzie niemożliwe.

ROBERT STOLC, Zakład Optyczny Stolc S.C.
Własną działalność prowadzimy od 30 lat. Lubimy się wyróżniać i nasi klienci to doceniają. Dbamy 
o to, abyśmy zawsze jako pierwsi mieli najnowsze produkty i urządzenia. Szeroko reklamujemy 
soczewki progresywne z grupy HYPERVIEW dostosowane do różnego stylu życia i pracy. 
Świadomość i zainteresowanie nimi w ostatnich latach wzrosła dzięki kampaniom edukacyjnym  
i reklamie outdoor realizowanym  z firmą JAI KUDO przy współpracy z Arturem Żmijewskim. 
Dzięki temu oferujemy innowacyjne i ciągle ulepszane produkty, wychodząc naprzeciw 
wymaganiom konsumentów. Nasi klienci bardzo często oczekują ekspresowej realizacji 
zamówienia i tu z odsieczą przychodzi Mobilny Magazyn JAI KUDO – dostawy nawet dwa razy 
dziennie! Do tego szeroki zakres produktów z możliwością realizacji pozakatalogowych. I takiej 
otwartości i jakości współpracy życzę moim kolegom z branży w nadchodzącym 2021 roku.

GRZEGORZ PAZYRSKI, Salony Optyczne Style Optic
Pomimo zewnętrznych trudności otwieramy nowe projekty i działamy, z zaangażowaniem patrząc 
pozytywnie w przyszłość. Najwyższa jakość usług zawsze się obroni. Inwestujemy w markę,  
w najnowsze wyposażenie naszych pracowni i gabinetów. Nasz nowy projekt Boutique STYLE 
OPTIC wykracza poza ramy tradycyjnego salonu optycznego. Specjalny salon i gabinet pozwalają 
gościom, szczególnie dbającym o prywatność, odbyć indywidualną wizytę i otrzymać dostęp do 
ekskluzywnych produktów prezentowanych przez naszych specjalistów. Oczywiście posiadamy 
też ekonomiczną ofertę dla naszych klientów. W obu przypadkach wspiera nas JAI KUDO, 
zapewniając bardzo atrakcyjny stosunek jakości do ceny i wsparcie brandingowe. Atutem firmy 
jest współpraca ze znanymi osobami, np. Arturem Żmijewskim. 70% naszych klientów to kobiety 
żywo reagujące na kampanie z udziałem aktora. Rozpoznawalność, pozytywne skojarzenia, 
wspierają sprzedaż i dobrze wpływają także na wizerunek naszych salonów! 

W nadchodzącym 2021 roku pragnąłbym dla siebie i innych stabilności i przewidywalności.  
Z każdym innym wyzwaniem na pewno sobie poradzimy. 

DOROTA GUTOWSKA-BULMAŃSKA, Różowe Okulary
Niezależnie od czasów, w jakich przychodzi nam żyć, są produkty, które mają moc przyciągania 
i stanowią silny bodziec zakupowy u naszych klientów. To oprawy okularowe – ozdoba każdej 
kobiety i eleganckiego mężczyzny. Dlatego staramy się zawsze mieć nowości i być na bieżąco. 
U naszych niektórych dostawców, kolekcje potrafią się zmieniać nawet co 2-3 miesiące, więc 
nowości są u nas stałe, podobnie jak promocja „Druga para za 1 zł”. Oferta JAI KUDO jest 
dostępna cenowo dla każdego i, co muszę przyznać, w świetnej jakości.  Nasi klienci ją uwielbiają, 
uważnie śledzą na Facebooku informacje, kiedy pojawia się u nas nowa kolekcja i powiększają 
swoje zbiory o kolejne pary okularów! Mamy spore grono fanów. Szczególnie pożądane są 
limitowane linie designerskie. JAI KUDO zapewnia zarówno oprawy, jak i soczewki oraz, jeśli 
jest taka potrzeba, ekspresowy montaż. Realizacja zamówienia łącznie z dostawą to tylko kilka 
dni. Profesjonalnie, sprawnie i w dobrej cenie.  Czego chcieć więcej? 

W nadchodzącym roku może jeszcze życzyłabym nam wszystkim powrotu do normalności,  
bo tej nam bardzo brakuje!

NIEZALEŻNI POLSCY OPTYCY PODSUMOWANIE ROKU I ŻYCZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ
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DARIA CISZAK, Ciszak.com
Wraz z wybuchem pandemii nasze życie prywatne i zawodowe uległo zmianie. Nowa, 
zaskakująca sytuacja przysporzyła wiele trosk, zagrożeń, ale też zmusiła do zmian. Cyfryzacja  
i rozwój technologii przyspieszyły. Jest to wyzwanie dla świata, a także dla biznesu optycznego. 
Jeżeli klient używa mediów społecznościowych, komunikatorów – to, dlaczego nie budować 
swojej marki w ten sposób? Aktywności w ramach kampanii CZAS NA WZROK, w które jako 
optycy jesteśmy angażowani – dają nam taką szansę. To mnie zainspirowało do rozwijania relacji 
z moimi klientami w zupełnie nowy sposób. Używam do tego Facebook, Instagram, Whatsapp, 
Messenger. BEZPIECZNA WIZYTA 1na1 czy E-KONSULTACJE pozwalają mi przekonać 
zaniepokojonych klientów, że mogą odwiedzić nasz salon bez obawy narażenia zdrowia. Nasza 
firma poszła o krok do przodu. Jako pierwszy salon optyczny w Polsce, a może i na świecie, 
stworzyliśmy dla naszych klientów aplikację „OKOJOGA”, która zachęca do ćwiczeń oczu tak 
ważnych w obecnych cyfrowych czasach. 

Ten szalony rok 2020 już się kończy. Na nadchodzący 2021 życzę nam przede wszystkim 
zdrowia. Bądźmy otwarci i dajmy sobie szansę na dobrą przyszłość. Niech Nowy Rok będzie już 
tylko czasem szans, sukcesów i radości.

TOMASZ KOPANIECKI, Salon optyczny Kopanieccy
Rok 2020 rozpoczął się niesamowicie dynamicznie. Wyróżnienie w zakresie rozwoju sprzedaży 
i promocji szkieł Transitions zaowocowało zaproszeniem na międzynarodową konferencję 
dla Optyków i Optometrystów w Orlando w USA. Jako jeden z pierwszych w Polsce mogłem 
zapoznać się z najnowszą generacją Inteligentnych szkieł Transitions. Marzec przyniósł nową 
rzeczywistość – w okresie pandemii tym bardziej postawiłem na to rozwiązanie 3w1 (szkła 
korekcyjne, chroniące przed światłem niebieskim, słońcem i UV), oferując klientom wrażliwym 
cenowo jedną parę okularów, która spełnia ich wszystkie oczekiwania. Zaangażowałem się 
także w projekt E-KONFERENCJI „ŚWIATŁOWRAŻLIWI”, otwierający nową kategorię klientów. 
Edukacja w tym zakresie jest bardzo potrzebna, zmiana podejścia do klientów przyczyniła się do 
zwiększenia zyskowności w naszym salonie optycznym. Doceniamy taką współpracę!   

Dla Wszystkich – wspaniałych Świąt w gronie rodzinnym. Niech Nowy Rok przyniesie nam 
nowe, wyjątkowe możliwości i szanse rozwoju.

ALEKSANDRA PILACZYŃSKA-ALEKSANDER, Dobre Oko
W tym roku nauczyliśmy się, że musimy inaczej funkcjonować i otworzyć się na trochę inny 
odbiór klienta. I właśnie takie przedsięwzięcia jak Mój Bezpieczny Salon Optyczny czy 
E-KONSULTACJE dobrze wybrzmiały i pokazały nam nowe możliwości. To był czas edukacji  
i dynamicznej transformacji. W marcu, gdy nagle musieliśmy zamknąć salony, niespodziewanie 
otrzymaliśmy silne wsparcie od Grupy Essilor. Pomocne były szkolenia prawnicze, zusowskie czy 
finansowe, zwłaszcza dotyczące tarczy antykryzysowej. Odświeżyliśmy także wiedzę naszych 
pracowników pod kątem produktowym. Korzystaliśmy chętnie z miękkich szkoleń z obsługi  
i rozmowy z klientem. Rozumieliśmy obawy ludzi. Dlatego duży nacisk kładliśmy na docieranie 
do nich z informacją, że nasz salon jest bezpieczny, mogą spokojnie tu przyjść i wykonać badanie 
wzroku, dobrać okulary. Wspieraliśmy się kampanią CZAS NA WZROK, która jako pierwsza 
wyszła z taką inicjatywą. Duże wsparcie otrzymujemy od JAI KUDO, z którym współpracujemy 
najczęściej i korzystamy z ich pomysłów oraz proponowanych materiałów i kampanii. Naszym 
zdaniem to był i nadal jest, dobry czas na marketing zwłaszcza w mediach społecznościowych. 
Kiedy, jak nie teraz? Myślę, że w tym trudnym czasie, jako optycy wyszliśmy z niego obronną ręką. 

Wszystkim czytelnikom magazynu OKO życzę zdrowia i spokoju. Oby jak najszybciej wszystko 
wróciło do normy. To będzie inna norma i nowa rzeczywistość. Nie bójmy się tego, otwórzmy się 
na innowacje, a odnajdziemy swoją nową drogę.

NIEZALEŻNI POLSCY OPTYCY PODSUMOWANIE ROKU I ŻYCZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ
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ADAM FLIEGER, Dyrektor Handlowy Essilor Polonia
W Essilor Polonia dbamy o to, aby optycy w całej Polsce, w każdej chwili mogli spełniać potrzeby 
wzrokowe swoich klientów. Niespodziewane zdarzenia i trudne okoliczności, w jakich przyszło 
nam pracować w tym roku, dotknęły nas wszystkich. Bez względu na nie jednak, robimy 
wszystko, co jest możliwe, aby wspierać niezależne salony optyczne i nic tego nie zmieni.  
Już dzisiaj możemy zadeklarować dystrybucję naszych najlepszych produktów, jeszcze bardziej 
odpowiadającą indywidualnym potrzebom salonów. Dużo uwagi poświęcimy także dedykowanej 
naszym klientom platformie edukacyjno-benefitowej w ramach Essilor Club. Pomimo trudnego 
czasu widzimy, z jak dobrym przyjęciem spotkały się najnowszej generacji soczewki Varilux  
i Transitions. Będziemy wspierali nadal sprzedaż tych rozwiązań, kampaniami edukacyjnymi 
skierowanymi do konsumentów. W nowym roku dużo uwagi poświęcimy także popularyzacji 
powłoki Crizal, która chroni wzrok podczas wielogodzinnej pracy przed ekranami. Każdy salon 
optyczny, który w tym roku będzie chciał zaoferować swoim klientom najnowszej generacji 
urządzenia, będzie miał taką możliwość. Wprowadziliśmy na rynek ultranowoczesny foropter 
Vision-R 800, pozwalający określić wadę wzroku do 0,01 D. Kompatybilne z nim soczewki  
z technologią AVA, o niezwykle precyzyjnej mocy z dokładnością do 0,01 dioptrii, zapewniają ich 
użytkownikom maksymalny komfort i nieosiągalną do tej pory jakość widzenia. 

Z całego serca dziękujemy Państwu za dotychczasową współpracę. Niech najbliższy rok 
przyniesie nam trochę optymizmu i spokoju. Szukajmy nowych szans na rozwój. Budujmy 
wspólnie dobre relacje. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

ŁUKASZ RUTA, Dyrektor Handlowy JZO
Ostatnie miesiące – okres pierwszej i drugiej fali pandemii, to trudny czas dla całej branży. 
Podsumowując rok – cieszymy się, że pomimo wszystkich obostrzeń tak dużo udało nam się 
osiągnąć, ale też przyznajemy, że nie uniknęliśmy potknięć. Dziękujemy wszystkim optykom 
za cierpliwość i zrozumienie. Pomimo trudnego czasu utrzymujemy produkcję pełnego 
asortymentu i stale rozwijamy nowoczesną ofertę naszych produktów. W mijającym roku 
usprawniliśmy i unowocześniliśmy cały system logistyczny, co dało dodatkowy komfort 
pracy naszym klientom. Najbliższy rok również przyniesie kolejne innowacje. Jesteśmy 
już zaawansowani we wdrożeniu nowego, przełomowego produktu, który wkrótce trafi na 
rynek. Stawiamy na partnerską współpracę z polskimi niezależnymi optykami. Wzmacniamy 
ich indywidualne biznesy poprzez konkretne akcje sprzedażowe i marketingowe, często 
dostosowane do lokalnych potrzeb. Z naszej strony w Nowym Roku możemy zagwarantować 
więcej doradztwa biznesowego, osobistych wizyt w salonach i licznych szkoleń również  
z zakresu marketingu i pozyskiwania nowych klientów. Wszystkie obszary naszej działalności 
cyfryzujemy tak, aby procesy były jeszcze szybsze i sprawniejsze, a klienci łatwo odnajdywali 
salony optyczne w Internecie i byli masowo przekierowywani do Państwa salonów. Serdecznie 
dziękuję wszystkim polskim, niezależnym optykom za to, że jesteście i pracujecie właśnie  
z JZO – Polskim Ekspertem Optycznym! 

W Nowym Roku życzę całemu rynkowi powrotu do nowej, ciekawej normalności. Obyśmy znów mogli 
spotykać się na żywo i budować serdeczne relacje nie tylko biznesowe. Do zobaczenia w salonach!

ARTUR OBUCHOWSKI, Dyrektor Zarządzający JAI KUDO
To bez wątpienia był najtrudniejszy rok w historii firmy. Kończymy go w poczuciu satysfakcji, 
ponieważ model biznesowy, który oferujemy, nie tylko się obronił, ale udowodnił, że dbanie   
o relacje i partnerstwo jest kluczem do sukcesu. Podstawą budowania naszej współpracy oraz 
obecności na rynku optycznym jest i pozostanie Van-Selling. Sieć 40 Mobilnych Magazynów 
obsługujących każdego dnia salony to model, który sprawdza się od lat. Krótki czas i maksymalnie 
bezpieczny sposób dostawy, płynny dostęp do palety oferowanych przez JAI KUDO soczewek 
to najszybszy, dostępny na polskim rynku serwis. W nadchodzącym roku naszym priorytetem 
będzie podnoszenie jakości sieci Van, rozwijanie platformy zakupowej online i sukcesywna 
cyfryzacja zamówień. Intensywnie pracujemy nad uruchomieniem nowego narzędzia,  
z możliwością videocentracji. Planujemy też wdrożyć zdalne szlifowanie. Jeszcze bardziej 
zadbamy o jakość naszych produktów i szybkość ich produkcji. Atrakcyjne kampanie 
marketingowe, rozwijanie współpracy z ambasadorem marki, Arturem Żmijewskim oraz szeroko 
zakrojone działania w obszarze real marketingu pozwolą nam zadbać o Państwa kompleksowo. 

Z pewnością w Nowym Roku czeka nas wiele wyzwań. Wierzymy jednak, że przyniesie on wiele 
zmian na lepsze, czego Państwu szczerze życzymy i dziękujemy za dotychczasowe zaufanie. 
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ADAM MAMOK, Prezes Grupy Essilor w Polsce i krajach bałtyckich, 
opowiada o swoich doświadczeniach mijającego roku, o tym, co za nami  
i co przed nami w branży optycznej

Jak z perspektywy ostatnich dni 2020 roku postrzega Pan to, co się wydarzyło w naszym kraju?

Branża optyczna w czasie pandemii ucierpiała bardzo mocno. 90% salonów optycznych,  
w pierwszych tygodniach restrykcji praktycznie zawiesiło swoją działalność. Nagłego zatrzymania 
biznesu doświadczyli zarówno niezależni optycy, jak również wszyscy producenci soczewek  
i urządzeń pomiarowych. Świat się zatrzymał, gospodarka zamarła. W pewnym sensie kryzys 
bezwzględnie i po równo dotknął wszystkich. Tu nie ma przegranych i wygranych. Dotknęło 
to w takim samym stopniu nas, jak i optyków. Jesteśmy naczyniami połączonymi. Jeśli nie ma 
biznesu w salonie optycznym, to u nas też jest cisza. Ponad 3000 polskich optyków niezależnych, 
współpracujących z nami, również wymagało wsparcia i pomocy w tym najtrudniejszym czasie. 

Czy czas pandemii to moment na inwestycje? 

Niektórzy nasi partnerzy poszli tą drogą i wykorzystali czas lockdownu do przeformułowania 
swoich strategii biznesowych. Dziś mogą się pochwalić nowymi grupami klientów odwiedzającymi 
ich salony, i obrotami większymi niż w zeszłym roku o tej samej porze. Jednak spora część 
optyków wstrzymała inwestycje. Dlatego przywrócenie poczucia bezpieczeństwa na rynku  
w tym roku było i nadal jest dla nas priorytetowe. Wszelkie nasze działania marketingowe, 
Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO oraz ogólnopolskie akcje edukacyjne CZAS NA WZROK, służą 

zachęcaniu konsumentów do odwiedzania salonów optycznych mimo restrykcji i obaw, które są na porządku dziennym. 

Sądzę, że wszyscy solidarnie powinniśmy się pochylić nad tym wyzwaniem. Leży to we wspólnym interesie zarówno nas, producentów, 
jak i naszych partnerów – niezależnych optyków, także tych zrzeszonych w Cechach Rzemiosł. Każdy pomysł zbliża nas do celu, a tym jest 
właśnie odbudowa stabilizacji w naszej branży. Na pewno otworzenie się na nowe kanały dotarcia do konsumentów jest tutaj kluczowe. 
Przełamanie obaw przed mediami społecznościowymi i odważne komunikowanie się z klientami poprzez nowoczesne narzędzia. Grupa 
Essilor, mimo spowolnienia biznesu, nie zatrzymała swoich inwestycji w media, w kampanie internetowe i każdego dnia mocno wspiera 
niezależnych optyków w pozyskiwaniu nowych klientów. Nasz lokalizator na stronie www.czasnawzrok.pl jest codziennie odwiedzany 
przez tysiące Polaków. Cieszę się, że dzięki ogromnym zasobom możemy pozwolić sobie na takie silne wspieranie naszych partnerów, 
mimo utrudnień gospodarczych i rządowych.

Spadek rynku to nie tylko problem Polski. Włochy, Hiszpania czy USA muszą poradzić sobie z o wiele większymi kłopotami. Jak radzą sobie inni?

Zawsze szukamy inspiracji do działania, pytając inne kraje w Grupie o ich doświadczenia. Bardzo podobny do nas jest na przykład rynek 
amerykański, gdzie Grupa Essilor współpracuje z niezależnymi optykami, którzy stanowią kluczowe 80% klientów. Pozostałe 20% 
stanową sieci handlowe typu Wallmart, ale też takie jak Lens Crafters, Target Optical czy Pearl Vision, które dołączyły do Grupy kilka lat 
temu przy połączeniu z firmą Luxottica. Mimo tego, niezależni optycy pozostają nadal najważniejszym partnerem biznesowym Essilora. 
Bazują oczywiście na wypracowanych wieloletnich relacjach, opartych na zaufaniu i wspólnym celu biznesowym, którym jest pacjent  
i jego wzrok. 

W kraju, który kocha ogromne sieci handlowe, strategia sprzedaży jest dedykowana niezależnym optykom? 

W USA każdy, kto chce mieć najwyższej jakości okulary, idzie do profesjonalnego salonu optycznego. Silna edukacja społeczeństwa, 
wieloletnie inwestycje w innowacje i laboratoria optyczne Essilora, kampanie mediowe szkieł progresywnych oraz bezkonkurencyjna 
oferta dla niezależnych salonów optycznych współpracujących z Essilor USA skutkują tym, że optycy niezależni stali się bezkonkurencyjni. 
Dla nich dedykowane są najwyższe i najnowsze konstrukcje, takie jak Varilux, Nikon czy powłoki Crizal. Zupełnie inna oferta jest dostępna 
w sieciach handlowych, które mają specjalnie dedykowane produkty, najczęściej marki własne oraz prostsze konstrukcje. Wypracowana 
od kilku lat synergia pomiędzy różnymi kanałami sprzedaży owocuje tym, że każdy ma swoją specjalizację i realizuje inne cele biznesowe, 
a optycy niezależni są grupą uprzywilejowaną, jeśli chodzi o inwestycje Grupy Essilor.

Czego Pan życzy Optykom w nadchodzącym roku? 

Szanowni Państwo, Drodzy Optycy. Z okazji świąt chciałbym życzyć nam wszystkim, abyśmy mieli zdrowie i siłę przetrwać ten trudny 
okres tak, aby wyjść z tego kryzysu jeszcze silniejszymi, jeszcze bardziej nowoczesnymi i skutecznymi biznesowo. Niech najważniejsi 
będą zawsze ludzie i nasze wyjątkowe relacje, bo to właśnie w kryzysie poznajemy prawdziwych przyjaciół. Życzę całej branży optycznej  
i wszystkim polskim optykom, aby 31 grudnia 2021 mogli świętować wielkie odrodzenie i rozkwit branży optycznej. Ze swojej strony mogę 
zapewnić, że Grupa Essilor zawsze dba i będzie dbała o dobro niezależnych optyków i stawiała na relacje oparte na zaufaniu i wzajemnej 
pomocy. Wesołych, zdrowych i spokojnych Świąt oraz pełnego nowych szans roku 2021 życzę nam wszystkim!

GRUPA ESSILOR, ESSILOR POLONIA, JZO I JAI KUDO PODSUMOWANIE ROKU I ŻYCZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

OKIEM EKSPERTA BIZNESU
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