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Co roku na jesieni branża optyczna spotyka się 
na targach SILMO w Paryżu, a przez okrągły rok 
Międzynarodowe Targi Optyczne podróżują po 
krajach, które podejmują strategiczne wyzwania 
branży z myślą o przyszłości.

Targi Silmo zawsze miały międzynarodowy 
charakter, zarówno jeżeli chodzi o wystawców 
(ponad 65% spoza Francji) jak i odwiedzających 
(blisko 54% z całego świata). Zawdzięczają to 
atrakcyjności położenia w centrum Europy, a także 
pracy ekipy Silmo, która przez cały rok działa 
na rzecz promocji targów, rozpowszechniania 
wiadomości na ich temat, znajdowania nowych 
uczestników i umożliwienia firmom dostępu do 
innych rynków, dojrzałych i wschodzących.

W ramach różnego rodzaju międzynarodowych 
imprez branżowych organizatorzy Silmo podejmu-
ją ukierunkowane działania w celu stworzenia 
korzystnych warunków dla rozwoju międzyna-
rodowego biznesu:

Działania reprezentacyjne polegające na organizacji 
stoiska na większości targów branżowych (Sao 
Paulo, Damaszek, Seul, Dubaj, Madryt, New Delhi, 
Casablanca, Tokio, Las Vegas i in.) i umożliwiające 
spotkanie z przedstawicielami firm oraz zapoznanie 
ich ze specyfiką Silmo. 
W niektórych miastach (Nowy Jork, Mediolan, 
Brasilia) organizacji stoiska towarzyszą spekta-
kularne akcje promocyjne, jak np. Boîte Noire       
w ramach Vision Expo w Nowym Jorku - forum 
otwarte dla firm pragnących zaprezentować swoje 
produkty w niezwykłej, tematycznej scenografii.

Działania reprezentacyjne zbiorowego udziału: 
- Pawilon francuski w Moskwie (1) - Silmo 
gromadzi firmy pragnące poznać nowy rynek, 
korzystając z warunków sprzyjających interesom     
i pierwszorzędnego wsparcia logistycznego.
- Silmo Village w Szanghaju (2). Po raz czwarty 
z rzędu Międzynarodowe Targi Optyczne Silmo 
organizują pawilon w ramach International Optics 
Fair w Szanghaju. Organizatorzy Silmo zrzeszają 
25 firm o różnych profilach i przedstawiają na 
powierzchni 500 m2 wspólną wizję branży 
optycznej w Chinach, na szerokim i dynamicznie 
rosnącym rynku.

       SILMO 2008 - Przede wszystkim   
       interesy

Stała i aktywna obecność na scenie międzynarodo-
wej pozwala Silmo na zachowanie pozycji lidera  
branży optycznej i na stwierdzenie, że profesjonali-
ści branży optycznej powinni zawsze przyjmować 
perspektywę lokalną i globalną zarazem.

       

 

      Hoya Vision Care Center - profesjonal- 
      ne narzędzie doradztwa i sprzedaży 

Hoya Vision Care Center to przeznaczony dla 
salonów optycznych kompleksowy program do-
radczo-sprzedażowy oferowany przez firmę Hoya.
Możliwość zapewnienia klientowi fachowego 
doradztwa to kluczowy element sukcesu. Klien-
tom niekiedy trudno jest zrozumieć, co kryje 
się za wysoką ceną okularów, tym bardziej, że 
przykładowo okulary znajomego kosztowały o po-
łowę mniej, a przecież wyglądają dokładnie tak 
samo. Dzięki Hoya Vision Care Center w łatwy       
i przystępny sposób można wytłumaczyć klientowi, 
na czym polega różnica i rozwiać jego obawy. 
Program łączy w sobie wiele modułów doradczych 
umożliwiających swobodne poruszanie się pomię-
dzy opisem podstaw widzenia, poszczególnych 
rodzajów soczewek, porównaniem ich grubości 
oraz informacjami dotyczącymi cen produktów, 
umożliwiając tym samym profesjonalne doradztwo 
przy wyborze właściwych soczewek.

informacja własna: PROMOSALONS

informacja własna: HOYA
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       DAPP Optic - nowa wersja progra- 
      mu do obsługi salonów optycznych

W maju 2008 r. firma DAPP Ecoservice zaprezen-
towała najnowszą wersję 2.3 programu do obsługi 
salonów optycznych DAPP Optic. Przede wszyst-
kim rzuca się w oczy zmiana dotychczasowej 
szaty graficznej w oknie głównym systemu, lecz                   
nie są to najważniejsze zmiany, które pojawiły się             
w programie.
System wzbogacony został o Moduł Lojalnościowy, 
mający usprawnić obsługę stałych klientów zakładu 
optycznego poprzez wydanie im kart klienta, 
dających możliwość zbierania punktów i odbierania 
nagród.
Niewątpliwą zaletą DAPP Optic jest połączenie 
głównego programu z modułami - Gabinetem 
Okulistycznym oraz Programem Lojalnościowym. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu i możliwości pracy         
w sieci zostaje usprawniona i ułatwiona praca za-
kładu optycznego. Rozbudowano również system 
raportów, wzbogacając go o kilka zupełnie nowych 
zestawień, rozbudowano kartotekę klienta, we       
współpracy z użytkownikami systemu, wprowa-
dzono wiele udoskonaleń i usprawnień w codzien- 
nej pracy w programie.

Jako jedyny na polskim rynku system DAPP Optic 
pozwala prowadzić prawidłową i pełną obsługę 
magazynową (w pełni jest kontrolowany stan 
magazynu oraz wartości dostaw).  
Nowością jest też moduł do wysyłania e-maili 
do klientów zakładu optycznego, dzięki któremu 
możliwe jest powiadomienie klienta o wykonaniu 
zlecenia, czy zaproszenie go na badanie, promocję, 
czy też przesłanie mu życzeń itp. 

Aktualizacja programu jest w pełni automatyczna 
i wszyscy klienci firmy DAPP Ecoservice mogą ją 
pobrać ze strony producenta. Z możliwościami pro-
gramu DAPP Optic można zapoznać się w trakcie 
bezpłatnych prezentacji w salonie optycznym.

     Nowe Trendy  w ekspozycji powierzchni 
      sklepowych 

W światowych trendach coraz większą uwagę zwraca 
się na sposób ekspozycji sprzedawanych produktów. 
Podczas tegorocznych targów EuroShop 2008 
szczególnym zainteresowaniem cieszyły się nowe 
systemy oświetlenia powierzchni handlowych. 
W czasie targów zaprezentowano modelowe 
sklepy 2008, zaprojektowane w oparciu o badania 
oczekiwań klientów. Zdecydowana większość 
badanych zwracała uwagę na fakt, że powierzchnie 
sklepowe, oprócz wzbogacenia swojej kolorystyki, 
powinny być większe i jaśniejsze, co podkreśla, 
jak ważne w tworzeniu odpowiedniej atmosfery 
miejsca jest jego oświetlenie. Nie chodzi tu jedynie 
o sztuczne oświetlenie, ale o samą strukturę bu-
dynków. Nowe projekty powinny uwzględniać 
rozwiązania, dzięki którym światło słoneczne 
będzie lepiej wnikać wewnątrz pomieszczeń.           
W decyzjach inwestycyjnych właśnie ten czynnik 
- odpowiedni stopień oświetlenia powierzchni  
- zdaje się mieć kluczową rolę. Stawia to przed 
projektantami oraz inwestorami zupełnie nowe 
wyzwania. Technologie oświetleniowe są coraz 
bardziej zróżnicowane - nie chodzi już tylko 
o sprawienie, że sprzedawane towary są lepiej 
wyeksponowane, a przestrzeń sklepu przyzwoicie 
oświetlona, ale o wykreowanie specjalnej, niepow-
tarzalnej atmosfery i nastroju miejsca. Światło 
to przecież istotny bodziec emocjonalny, który 
może mieć wpływ na podejmowanie przez 
klientów decyzji dotyczących poszczególnych 
zakupów. Dodatkowo, prawidłowe oświetlenie 
znacząco poprawia warunki pracy sprzedających. 
Obecne trendy podkreślają użycie kontrastów. 
Dzięki zastosowaniu żarówek wykorzystujących 
różne temperatury kolorów, barwy światła 
współgrają ze sobą - harmonijnie bądź na zasadzie 
przeciwieństw. Z jednej strony wciąż popularne 
są niewielkie, prawie niewidoczne urządzenia, 
które dają mnóstwo światła, z drugiej coraz częś-
ciej samo źródło światła jest również istotnym 
elementem dekoracyjnym wystroju wnętrza. Obok 
tradycyjnych rozwiązań pomagających wykreować 
atmosferę miejsca - świateł punktowych, lamp 
wiszących i ściennych - pojawiają się nowe pomysły. 
Tak jest w przypadku projektorów świetlnych, 
do tej pory stosowanych jedynie na potrzeby 
scen teatralnych. Nowe rozwiązania biorą pod 
uwagę czynniki ekonomiczne - stąd zastosowanie 
energooszczędnych żarówek - i, rzecz jasna, dbają      
o ekologię - producenci przywiązują dużą wagę do 
zastosowanych materiałów.   

 

źródło: DAPP Ecoservice 

opracowanie:  Interoptyka
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       X-IDE  na Giro d’Italia

Marka X-IDE to sponsor tegorocznego 91 wyścigu 
kolarskiego Giro d’Italia, który rozpoczął się 10 maja 
w Palermo i trwał do 1 czerwca. Wielki finisz miał 
miejsce w Mediolanie. W tym roku na trasie wyścigu 
pojawiły się dwa różowe, specjalnie na tę okazję 
zaprojektowane, samochody reklamujące markę 
X-IDE, którymi kierowali policjanci w różowych 
mundurach, a pantera, symbol włoskiej policji, nie 
dość, że ubrana była w róż, to dodatkowo założyła 
okulary słoneczne. Wśród atrakcji przewidzianych 
przez Immagine Eyewear, by rozpropagować markę 
X-IDE znalazły się imprezy sportowe, koncerty 
oraz szeroko zakrojona kampania - reklamy marki 
trafiły do najpoczytniejszych włoskich magazynów 
o modzie i stylu życia.  

 

       II Ogólnoświatowy Sondaż poświęcony 
       Zdrowemu Wzrokowi 

Jak wskazują wyniki drugiego corocznego Ogólno-
światowego Sondażu poświęconego Zdrowemu 
Wzrokowi przeprowadzonemu przez f irmę  
Transitions, świadomość istnienia czynników 
groźnych dla wzroku, takich jak promieniowanie 
UV jak i przyjmowanie określonych leków jest 
niezwykle niska.

Wyniki sondażu, które ogłoszono 9 maja w trakcie 
Targów Mido w Mediolanie wskazują na bardzo 
niewielką poprawę w stosunku do poziomu wiedzy 
zbadanego w wyniku przeprowadzenia sondażu        
w 2007 roku.

W sondażu udział wzięło ponad 12 000 osób 
ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, 
Australii, Francji, Włoch, Chin, a miał on na 
celu monitorowanie zmian w świadomości na 
temat czynników ryzyka dla zdrowia oczu takich 
jak promieniowanie ultrafioletowe (UV). Jedną                  
z najciekawszych informacji ujawnionych w wyni-
ku przeprowadzenia sondażu jest fakt, że większość 

osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że długotrwała 
ekspozycja na działanie promieni UV może 
spowodować problemy ze wzrokiem lub z tego, 
że wiele leków znajdujących się w powszechnym 
użyciu może wpływać na jakość widzenia lub 
długotrwałą kondycję wzroku.

Zbadana została również świadomość wpływu 
chorób ogólnoustrojowych - zwłaszcza cukrzycy 
- na kondycję wzroku oraz jakość widzenia. Oto 
wyniki sondażu przeprowadzonego w Wielkiej 
Brytanii:

72 procent respondentów z Wlk. Brytanii zdaje 
sobie sprawę z faktu, że długotrwała ekspozycja na 
działanie promieni słonecznych może spowodować 
problemy skórne, tylko 7 procent jest świadomych 
faktu, że może to również wywołać problemy ze 
wzrokiem. W 2007 roku odsetek ten wynosił 5%.

Tylko 19 procent respondentów z Wlk. Brytanii 
zdawało sobie sprawę z faktu, że leki takie jak doustne 
środki antykoncepcyjne, leki przeciwhistaminowe 
czy antybiotyki mogą oddziaływać na wzrok. 15% 
respondentów wiedziało, że wysokie ciśnienie krwi 
może w znacznym stopniu wpływać na wzrok. 39% 
respondentów świadomych było faktu, że problemy 
ze wzrokiem mogą być skutkiem cukrzycy.

35% spośród respondentów z Wlk. Brytanii, którzy 
wzięli udział w sondażu nie przechodzi regularnego 
badania wzroku (co najmniej raz w roku).

       Miękkie soczewki kontaktowe a postęp 
       krótkowzroczności u dzieci

Zgodnie z wynikami badań zaprezentowanych na 
corocznym zgromadzeniu Stowarzyszenia Badań 
nad Wzrokiem oraz w zakresie Oftalmologii mięk-
kie soczewki kontaktowe nie powodują postępu 
krótkowzroczności u dzieci. 

Przedmiotem szeroko zakrojonego badania były 
484 przypadki postępującej krótkowzroczności        
u  dzieci w wieku od ośmiu do jedenastu lat, którym 
przepisano okulary lub soczewki kontaktowe. 
Nie znaleziono żadnych istotnych z klinicznego 
punktu widzenia różnic pomiędzy tymi dwoma 
formami korekcji wzroku w przypadku leczenia 
krótkowzroczności. 

Naukowcy twierdzą, że wyniki przeprowadzonych 
przez nich badań pozwolą obalić długotrwały        
mit o tym, że miękkie soczewki kontaktowe przy-         
spieszają postęp krótkowzroczności w większym 

informacja własna: Immagine Eyewear

informacja własna: Transitions
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stopniu niż inne formy korekcji wzroku. Jak twierdzi 
dr Jeffrey J. Walline z Ohio State University College 
of Optometry: „Wyniki badań potwierdzają, że już 
u dzieci w wieku ośmiu lat, które wymagają korekcji 
wzroku można bezpiecznie stosować miękkie soczewki 
kontaktowe”.   

Ostatnie badania kliniczne pokazały, że soczewki 
kontaktowe nie tylko korygują krótkowzroczność, 
ale również zapewniają wiele korzyści wpływających 
na jakość życia dzieci. Badania powinny sprawić, że 
zarówno lekarze jak i rodzice będą mieli większe 
zaufanie do tej formy korekcji wzroku, w przypadku 
gdy jest ona wymagana.

Badania na losowej próbie zostały przeprowadzone 
w okresie od stycznia 2003 do października 
2007 w pięciu ośrodkach klinicznych w Stanach 
Zjednoczonych. 

        Propozycje nowych  metod  testowania 
        soczewek  budzą  sprzeciw  w  USA

Prevent Blindness America (Amerykańska Orga-
nizacja Przeciwdziałania Ślepocie) to kolejna 
organizacja działająca w branży optycznej, która 
wyraziła swój sprzeciw wobec zaproponowanych 
przez amerykańską Agencję do Spraw Żywności           
i Leków (FDA) zmian w obowiązujących od 
długiego czasu zasadach przeprowadzania badań 
testowych w zakresie odporności soczewek na 
uderzenia. Już wcześniej przedstawiciele branży 
optycznej wspólnie zgłosili sprzeciw wobec zmian 
proponowanych przez FDA, jednakże Prevent 
Blindness America jest pierwszą organizacją               
z branży optycznej zrzeszającą konsumentów, która 
sprzeciwia się FDA. 

W piśmie z 12 maja skierowanym do urzędników          
z agencji FDA, prezes Prevent Blindness America   
John D. O’Neill oraz Hugh R. Parry, dyrektor 
naczelny organizacji, stwierdzili, że nowe wytyczne 
dotyczące soczewek odpornych na wstrząsy: 
„zwiększą koszty (dla konsumentów), nie zwiększając 
bezpieczeństwa soczewek.”

Do innych organizacji, które zgłosiły swój sprzeciw 
należą: American Academy of Ophthalmology,  
American Optometric Association, Opticians 
Association of America, Optical Laboratories 
Association, Sunglass Association of America, 
International Standard Organization TC 72/SC7, 
National Academy of Opticianry oraz The Vision 
Council. W zeszłym miesiącu grupa ta przedłożyła 
FDA poprawiony projekt wytycznych zawierający 
własne rekomendacje, które oparte są o praktyki 
obowiązujące w branży oraz metody testowania. 

źródło: Opticianonline

źródło: Opticianonline

informacja w³asna: Szajna Laboratorium
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PROMOCJA
model SC25 2,46 z³ netto

PROPOZYCJE
NADRUKÓW CYFROWYCH

GOTOWYCH

Szanowni Klienci,
Pragniemy przedstawiæ mo¿liwoœci wykorzystania gotowych,
cyfrowych foto nadruków na potrzeby reklamy Pañstwa firmy.
Nadruk cyfrowy umo¿liwia uzyskanie oryginalnej reklamy,która z pewnoœci¹
dobrze bêdzie kojarzy³a siê klientowi z Waszym Salonem Optycznym.

Wybieraj¹c jeden ze wzorów gotowych prosimy o podanie przy zamówieniu numeru projektu
oraz danych teleadresowych.
Zachêcamy równie¿ do aran¿acji w³asnych projektów!
Minimalna iloœæ do nadruku to tylko 60 sztuk.
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ALBINEX 05-070 Sulejówek k. Warszawy
ul.Trakt Brzeski 132

tel: (022) 783-31-71, 783-31-71
fax: (022) 783-31-61

www.albinex.com.pl, e-mail: info@albinex.com.pl
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TW-1510A Unit okulistyczny

>TW-1510A 
Unit okulistyczny

41-200 Sosnowiec, ul. Będzińska 12
tel. 032 785 59 60, tel./fax 032 291 57 65
e-mail: biuro@inpolvision.pl

>sprzedaż sprzętu
>serwis gwarancyjny
> nowe niższe ceny

zadzwoń, zapytaj
> pełna oferta sprzętu

na naszej stronie
www.inpolvision.pl
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>TW-1060 Dioptromierz 
cyfrowy z drukarką
i testerem UV

>TW-1001 
Dioptromierz 
lunetowy

>TW-1430 
Foropter manualny

>TW-800A 
Rzutnik testów

>TW-2180 Rowkarka

>TW-1008 
Dioptromierz 
ekranowy 
z drukarką

>YZ-5F1 Lampa 
szczelinowa 
typ Haag Streit

>TW-900 Polerka optyczna
>Kaseta okulistyczna
w walizce aluminiowej

>TW-1935 
Szlifierka ręczna
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SZLIFIERNIE

Szlifiernia Wrocław
E. LECLERC

ul. Zakładowa 2
071 329 3053

szlifiernia_wro@visionfashion.pl

Magazyn+szlifiernia
01-892 Warszawa

ul. Duracza 6  
tel/fax 022 633 2084

szlifiernia_wwa@visionfashion.pl

Do naszych oprawek 
szlifujemy za złotówkę!!*

Wysokiej jakości soczewka 
organiczna z powłoką
utwardzająca i antyrefleksyjną.
Cena: 7,20 zł.

Wysokiej jakości soczewka organiczna
o podwyższonym indeksie załamania 
światła uszlachetniona powłoką 
utwardzającą i antyrefleksyjną oraz 
powłoką EMI zwiększającą komfort
długotrwałej pracy przy komputerze.
Cena: 8,60 zł zł.

Wysokiej jakości soczewka 
organiczna z powłoką
utwardzająca.
Cena: 4,80 zł.

2,40 zł

3,60 zł

4,30 zł
Używamy

najnowszych
automatów NIDEK®

Do naszych opraw nasze soczewki
1zł + soczewki za pół ceny

Taniej się nie DA

*oferta ważna do 01-09-2008





Magazyn+szlifiernia
01-892 Warszawa

ul. Duracza 6  
tel/fax 022 633 2084

szlifiernia_wwa@visionfashion.pl

Szlifiernia Wrocław
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World Sight Day (WSD) - Światowy Dzień Wzroku 
- już na stałe wpisany do kalendarza wydarzeń Świa-
towej Organizacji Zdrowia (WHO) i organizowany 
co roku w drugi czwartek października - ma pomóc 
zwrócić uwagę całego świata na problemy niedowi-
dzenia i utraty wzroku.  

Jak co roku, członkowie organizacji VISION 2020 
będą wspólnymi siłami zabiegać o to, by:
* Uświadomić opinię publiczną, że utrata wzroku        
i niedowidzenie to niezwykle istotne kwestie zdro-
wotne o zasięgu międzynarodowym 
* Przekonać rządy i ministerstwa zdrowia krajów roz-
wijających się, aby wzięły czynny udział w obchodach 
i przeznaczyły odpowiednie fundusze na programy 
zapobiegania utracie wzroku
* Propagować wiedzę na temat zapobiegania utracie 
wzroku, działania organizacji VISION 2020 oraz 
uzyskać wsparcie dla innych organizacji działających 
w słusznej sprawie

Musimy uświadomić sobie, że około 314 milionów 
ludzi na całym świecie cierpi z powodu problemów 
związanych z pogorszeniem wzroku. Z tego 45 milio-
nów nie widzi, a 124 miliony poważnie niedowidzi.  
75% przypadków utraty wzroku można jednak unik-
nąć - poprzez odpowiednie leczenie lub profilaktykę. 

90% ludzi cierpiących na dolegliwości związane z po-
gorszeniem wzroku żyje w krajach rozwijających się. 
Zabiegi przywracające wzrok i zapobiegające utracie 
wzroku należą do najbardziej opłacalnych działań 
medycznych.

W rezultacie rozmaitych działań prowadzonych          
w zakresie zdrowia publicznego i rozwoju społeczno-
gospodarczego, spada liczba przypadków, gdy utrata 
wzroku ma podłoże zakaźne. 

Grożąca utratą wzroku jaglica występuje obecnie       
u mniej niż 80 milionów ludzi, podczas gdy w roku 
1985 liczba chorych wynosiła 360 milionów. 
U 153 milionów ludzi na świecie pogorszenie wzro-
ku jest efektem nieskorygowanych wad refrakcji.            

W większości przypadków jakość widzenia popra-
wić można dzięki okularom leczniczym. Starzenie 
się populacji oraz niezdrowy styl życia wpływają na 
zwiększenie się liczby przypadków przewlekłej utraty 
wzroku - na przykład retinopatii cukrzycowej. 

Ryzyko utraty wzroku w znacznie większym stopniu 
grozi kobietom niż mężczyznom. 
Bez odpowiedniego leczenia do roku 2020 wzrok stra-
cić może 76 milionów ludzi na całym świecie. 

W 2008 roku Światowy Dzień Wzroku obchodzić bę-
dziemy 9 października. Tegoroczny Światowy Dzień 
Wzroku 2008, któremu przyświeca hasło: „Spójrz        
w przyszłość”, ma zwrócić uwagę na problemy utraty 
wzroku u ludzi starych. 

Pamiętajmy, że światowa populacja starzeje się, a 80% 
z 45 milionów niewidzących to osoby po 50 roku ży-
cia. Z wiekiem znacznie rośnie ryzyko wystąpienia ta-
kich chorób jak zaćma i starcze zwyrodnienie plamki 
żółtej. 

90% ludzi niewidzących żyje w krajach rozwijających 
się, gdzie dostęp ludzi starszych do odpowiedniej 
opieki medycznej jest znacznie utrudniony. Najpo-
ważniejsze choroby wzroku wieku starczego to zaćma, 
zwyrodnienie plamki żółtej, nieskorygowane wady 
refrakcji i jaskra. 

Zaćma, wciąż najczęstsza przyczyna utraty wzroku        
u osób starszych, może zostać wyleczona dzięki pro-
stej, opłacalnej operacji. W związku z obchodami 
Światowego Dnia Wzroku działania organizacji VI-
SION 2020 mają na celu sprawić, aby wszyscy, którzy 
tego potrzebują mogli poddać się takiej operacji i sko-
rzystać z takiego „daru”.

Z powodu jaskry wzrok utraciło 4,5 miliona ludzi na 
całym świecie, a z powodu starczego zwyrodnienia 
plamki żółtej ponad 3 miliony.

Z kolei przez nieskorygowane wady refrakcji z powo-
du utraty wzroku cierpi 8 milionów ludzi. W większo-
ści przypadków proste badanie wzroku i odpowiednio 
dobrane okulary mogą pomóc im odzyskać wzrok. 
Optycy na całym świecie włączają się w obchody 
Światowego Dnia Wzroku 2008, aby pomóc tym, 
którzy cierpią z powodu nieskorygowanych wad 
refrakcji.
                                                                     opracowanie: Interoptyka 

WORLD SIGHT DAY 2008
Światowy Dzień Wzroku

Pamiętaj, co 5 sekund 
ktoś na świecie niepo-
trzebnie traci wzrok…
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W świadomości wielu osób istnieje przekonanie, przybierające postać dość

powszechnej opinii, że aby zobaczyć zapierające dech w piersiach cuda

przyrody i architektury, trzeba się wybrać conajmniej śladami Indiany Jonesa

i przynajmniej na koniec świata. Nic bardziej mylnego. Mieliśmy się o tym

przekonać na własnej skórze, kiedy to 25 kwietnia wybraliśmy się wraz

z naszymi najznamienitszymi klientami w dolinę Mozeli, świętować finał

nie zupełnie nieWINNEJ promocji, zacieśniać stosunki polsko-niemieckie

i obalać stereotypy.

Z lotniska we Frankfurcie udaliśmy się do pamiętającej czasy imperium

rzymskiego Moguncji, na smaczny i wielce pożywny obiad, podczas to którego

po raz pierwszy było nam dane skosztować wspaniałych win, będących chlubą

tego regionu. Po obiedzie autokar zabrał nas już prosto do malowniczego

miasteczka Cochem, które miało być naszym domem przez najbliższe dwa dni. 

Widok z okna hotelowego pokoju był dokładnym przeciwieństwem tego, co mamy przyjemność, bądź też nie,

podziwiać z okien naszych domostw na co dzień. Wystarczyło wychynąć zza firany, aby ujrzeć strome zbocza winnic

budzących się do życia z zimowego snu, szeroką wstęgę Mozeli usianą na brzegach bajecznie kolorowymi domkami,

kołyszącą leniwie na swych falach barki i spacerowe statki oraz wieńczący szczyt wzgórza piękny i zarazem groźnie

wyglądający zamek, w którego wieży, czujne oko będącego pod wpływem mozelskich trunków obserwatora, mogłoby

nawet dostrzec uwięzioną księżniczkę...

Na kolację udaliśmy się pieszo do klimatycznej restauracji, z której ścian spoglądały na nas wiekowe portrety (miejmy

nadzieję) zacnych osobistości, otoczone równie wiekowymi głowami przeróżnej zwierzyny łownej. W tychże

okolicznościach mieliśmy okazję dokonać pierwszej degustacji, która wyłoniła dwa zwycięskie wina, towarzyszące nam

do kolacji. Nie było łatwo, bowiem nienawykłe do

wychwytywania subtelności kubki smakowe

początkowo odmawiały współpracy w zakresie

informowania swych właścicieli o różnicach pomiędzy

poszczególnymi winami, ale jak wiemy, trening czyni

mistrza i od tego momentu było już tylko lepiej.

Po kolacji większość osób udała się do hotelu, aby

zregenerować ciało i ducha przed zapowiadanymi

atrakcjami. A było ich naprawdę wiele. 

Kolejny dzień wyprawy rozpoczęliśmy od rejsu

statkiem po wijącej się wśród winnic Mozeli.

Początkowo pogoda próbowała nas przestraszyć,

ale dobry humor uczestników szybko przegnał ciemne chmury i mogliśmy już bez przeszkód delektować się sielskimi

widokami romantycznego krajobrazu rzecznego. Natchnieni pięknem otaczającego pejzażu byliśmy gotowi do

przyjęcia kolejnej porcji wrażeń estetycznych, której dostarczył nam następny punkt wycieczki - schowany w lesistej

dolinie zamek Eltz, którego baśniową architekturą kolorowych wieżyczek, krytych grafitowym łupkiem stożkowatych

dachów i piętrzących się wykuszy, nie sposób się było nie zachwycić. Wewnątrz zamek prezentował się równie

efektownie, a fakt iż pozostaje on nadal własnością rodziny Eltz, pozwolił mieć nadzieję, że przy odrobinie szczęścia,

choć niestety nie wyłącznie, każdy może mieć własny zamek... 

Po zamkowych harcach przyszedł czas na posiłek regeneracyjny i dalszą część podróży, której celem była wizyta

w jednej z winnic rozsławiających ten region. Dzięki niej mieliśmy niepowtarzalną okazję zapoznania się z tajnikami

uprawy winorośli i produkcji win, również musujących. Ale dopiero czas pokaże jak wiedza ta wpłynie na domowe

centra empiryczne i wyniki badań nad zawartością cukru w cukrze. 

Odurzeni wiosennym powietrzem, z głowami pełnymi nowej, inspirującej wiedzy, udaliśmy się niespiesznym krokiem

do piwnicy państwa Hausmann celem degustacji wybornych win i spożycia zasłużonego posiłku. Tym razem

degustowaliśmy już jak prawdziwi sommelierzy, zgodnie z rytuałem i dbałością o detale, rozkoszując się

niepowtarzalnym smakiem i aromatem win, z których każde opowiadało inną, lecz za każdym razem arcyciekawą

historię. I tak oto wprawieni w doskonały nastrój, nie tyle za sprawą magii trunków, co panującej atmosfery,

rozpoczęliśmy huczną, pełną tańców zabawę, która dla niektórych miała trwać do rana...

Ostatniego dnia, będąc u kresu naszej wyprawy, mieliśmy okazję podziwiać usianą majestatycznymi

zamkami dolinę Renu, którego wartki nurt, strome skały i czające się w nich tajemnicze

echo, zrodziły legendę o pięknej, jasnowłosej, obdarzonej nieziemskim głosem Lorelei.

Nie obyło się również bez degustacji wina, choć tym razem w nieco odmiennych

warunkach, jako że dokonywaliśmy owej degustacji w zmieniającym kolory,

specjalnie do tego przeznaczonym

pokoju. Wrażenie niesamowite, bowiem

to samo wino, w zależności od koloru

ścian, zmieniało swój smak i aromat, prezentując cały

wachlarz pozornie nieuchwytnych subtelności. 

W ten oto niezwykle przyjemny sposób minęły nam trzy

wspaniałe dni, a nasza podróż dobiegła końca. I choć była

to tylko wizyta u naszych zachodnich sąsiadów, miłym było

odkrycie, że wielkie skarby kryją się

nie tylko na końcu świata, ale

również na jego początku.

nieWINNA 
wyprawa

w Dolinę Mozeli

Opracowanie: Maja Kornacka;  
Foto: arch. HOYA
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Z dumą przedstawiamy Państwu najnowsze osiągnięcie firmy Hoya – soczewki

fotochromowe Suntech 2.0, będące prawdziwym przełomem w szybkości

rozjaśniania. Szybkość reakcji Suntech 2.0 na zmiany oświetlenia jest naprawdę

imponująca – wystarczą dwie minuty, aby soczewki stały się niemal całkowicie

bezbarwne. To oznacza, że rozjaśniają się ponad dwa razy szybciej w porównaniu

ze swoją poprzednią wersją (Suntech).

Suntech 2.0 zawdzięcza swoje wyjątkowe własności zrównoważonemu doborowi

barwników fotochromatycznych, co w połączeniu z zaawansowaną technologią

produkcji gwarantuje doskonałą jakość produktu.

Ogromną zaletą powłoki fotochromowej Suntech jest możliwość stosowania jej na

soczewkach wykonywanych w technologii FreeForm, takich jak Hoyalux iD oraz

Nulux EP.

Suntech Brąz

Suntech 2.0 Brąz

Czas odbarwiania w minutach:

Suntech Szary

Suntech 2.0 Szary

Wewnętrzny test Hoya przeprowadzony na soczewkach Eyas 1.60 z powłoką antyrefleksyjną po 15 minutach od aktywacji, w temperaturze 23°C.

Transmisja światła: 

60% 70% 80%

Transmisja światła: 

60% 70% 80%
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