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Na zwykłych soczewkach pojawiają się zarysowania. Nie ma ich na soczewkach Crizal.

• Największa odporność na zarysowania.
Dzięki nowej warstwie SR Booster™, soczewki z powłoką Crizal Forte są tak 
odporne na zarysowania, jak soczewki mineralne z antyrefleksem*.

• Największa odporność na zabrudzenia, łatwość czyszczenia, odpychanie
kurzu, dzięki unikalnym technologiom HSD Process™ oraz i-technology™.

• Nowa, udoskonalona efektywność powłoki antyrefleksyjnej.
Redukcja widocznych odbić światła i intensywności koloru odblasku szczątkowego.

Z Crizalem Forte Twoi klienci dostrzegą wszystkie szczegóły życia.
* Pomiar wykonany przy użyciu testu Bayer’a ISTM. ** Źródło: test sensoryczny, przeprowadzony wśród 100 użytkowników okularów 
w maju 2008r. Ostrość liter oceniana podczas patrzenia przez soczewki zarysowane przy użyciu testu Bayer’a ISTM.  A-B-C: najlepsze, 
z dostępnych na rynku, soczewki konkurencyjne z antyrefleksem. 

Crizal Forte. Wybierz najbardziej zaawansowany produkt na rynku.

Nawet po zarysowaniu Crizal Forte pozostaje najbardziej 
przejrzystą soczewką.**

CRIZAL FORTE

SOCZEWKA A

SOCZEWKA B

SOCZEWKA C

Ostrość widzenia rysunku
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Tylko teraz do 31 maja
2009 roku  przy zakupie
kolekcji opraw 
korekcyjnych Rodenstock
para soczewek  
jednoogniskowych 
z powłoką antyrefleksyjną 
z 99% rabatem do każdej
zamówionej oprawy.

Ceny opraw już od 159 zł*

Promocja!

O szczegóły pytaj Przedstawicieli
Handlowych lub Biuro Obsługi
Klienta.

Dbamy o oczy
Twoich klientów!

*cena zakupu dla Partnerów Rodenstock

Okulary i soczewki 
od jednego producenta.

Rodenstock – Niemieckie Okulary. 
Jedyny wybór soczewek i oprawek. 

Rodenstock rozkladowka:Oko-166x235  26-03-09  15:14  Page 1



Tylko teraz przy zakupie soczewek progresywnych Rodenstock 
dodatkowa para soczewek do bliży pośredniej Near Vision Lens 40
z oferty Netline™ w cenie jednej soczewki (od 59 zł*).

Promocja obowiązuje do 30.06.2009 na soczewki progresywne
Impression FreeSign®, Impression®, Multigressiv MyView®, Progressiv PureLife®

dostępne w materiałach z indeksem 1,5 / 1,6 / 1,67 / 1,74 w tym również odpowiednie
soczewki fotochromowe ColorMatic® z indeksem 1,54 (kolor brązowy, szary i zielony),
1,6 (kolor brązowy, szary i zielony) i 1,67 (kolor brązowy i szary).
*cena zakupu dla Partnerów Rodenstock

Rodenstock Polska sp. z o.o.
ul. Jubilerska 8, 04-190 Warszawa

Telefon: (+48) 227407005, (+48) 227407015
(+48) 227407016, 0801609716

Fax: (+48) 227407006, 0800146434
biuro@rodenstock.pl

Zobacz wszystko z Rodenstock!
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Fotochrom do 
opraw wierconych

Nowe kolory 
fotochromów

SOLAR, najpopularniejsza soczewka fotochromowa w ofercie 
SZAJNA Laboratorium Optyczne z Gdyni, dostępna jest od nie-
dawna w 3 nowych wyjątkowych kolorach – niebieskim, różo-
wym i fioletowym. 

Innowacją jest również to, iż w przypadku nowych soczewek 
wyeliminowane zostało praktycznie całkowicie wstępne zabar-
wienie, które teraz wynosi zaledwie około 2%. Dzięki temu 
soczewki SOLAR, w nowych kolorach, są idealnie przejrzyste   
w pomieszczeniach, a ich kolor widoczny jest dopiero po na-
stąpieniu reakcji fotochromowej i zaciemnieniu. 

Pomimo krótkiego okresu sprzedaży nowe soczewki wzbudziły 
zainteresowanie Optyków i znalazły uznanie u wielu klientów.  
Nowe kolory SOLAR’ów kierujemy w szczególności do osób, 
które dotychczas zamawiały barwienia chemiczne soczewek                
w odważniejszych kolorach. Ogromną zaletą jest również 
praktycznie idealna przejrzystość soczewek w pomieszcze-
niach, porównywalna do soczewek Transitions. – mówi Diana 
Mazurowska, Kierownik Działu Sprzedaży SZAJNA.

Nowe kolory dostępne są dla soczewek jednoogniskowych SO-
LAR 1.56 (Rx) oraz progresywnych VEO SOLAR 1.56 (Free-
Form). Czas realizacji wynosi 2-3 dni z wielowarstwową, super-
śliską powłoką PERFECT AR. Materiały reklamowe dostępne są 
u Regionalnych Specjalistów ds. Sprzedaży.

SunSensors+ to kolejna fo-
tochromowa nowość z firmy 
SZAJNA Laboratorium Optyczne. 
Został on stworzony specjalnie 
do opraw wierconych - dzięki 
wysokiej wytrzymałości naprę-
żeniowej gwarantuje trwałość              
i bezpieczeństwo nawet najdeli-
katniejszych okularów.

SunSensors+ są „młodszą” od-
mianą znanych i chętnie wybie-
ranych przez Klientów soczewek 
SunSensors 1.56. Posiadają one 
jednak wyjątkową cechę, odróż-
niającą je od innych tego typu 
produktów. „Plus” w nazwie sym-
bolizuje tutaj wysoką wytrzyma-
łość naprężeniową, dzięki czemu 
soczewki te idealnie nadają się 
do opraw wierconych (typu pa-
tent). SunSensors+ doskonale 
chronią wzrok przed szkodliwym 
promieniowaniem UV i pozwala-
ją cieszyć się z posiadania nawet 
najbardziej delikatnych okularów 
bez obawy o ich zniszczenie.

Soczewki SunSensors+ dostęp-
ne są jako jednoogniskowe oraz 
progresywne VEO (FreeForm).

fot. SZAJNA 
Laboratorium 
Optyczne

Informacja własna SZAJNA Laboratorium Optyczne
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Firma POLAND OPTICAL Sp. z o.o. podpisała kontrakt z firmą NIDEK na wyłączną dystrybucję 
produktów tej firmy.

Na mocy wspomnianego kontraktu z dniem 1 kwietnia 2009 roku firma POLAND OPTICAL została 
jedynym autoryzowanym przedstawicielem tej firmy i jedynym importerem wszystkich urządzeń 
firmy NIDEK zarówno dla optyki okularowej, jak i okulistyki.

Transitions SOLFX Transitions Optical zwiększa swój udział na rynku okularów przeciwsło-
necznych, wdrażając nowe rozwiązanie technologiczne związane z so-

czewkami wykorzystywanymi w tego typu okularach oraz wprowadzając nową markę Transitions SOLFX.

Podczas konferencji prasowej, która miała miejsce 18 marca bieżącego roku podczas Turnieju Golfowego zor-
ganizowanego pod egidą Transitions w klubie golfowym w Innisbrook Resort, Grady Lenski, dyrektor odpowie-
dzialny za linię produktów przeciwsłonecznych w Transitions Optical, stwierdził, że firma dostrzega „ ogromne 
możliwości na rynku okularów przeciwsłonecznych”. 

Jak wyjaśnił Lenski „rynek ten jest w samych tylko Stanach Zjednoczonych warty ponad 4 miliardy dolarów. 
Nasza firma koncentruje się na segmencie wysokiej jakości okularów z wyższej półki. Około jedną piątą sprze-
dawanych obecnie soczewek stosowanych w okularach przeciwsłonecznych stanowią produkty Transitions. 
Sądzimy, że zapotrzebowanie na tego typu produkty jest jeszcze większe”.

Chociaż zarówno w soczewkach Transitions jak i w soczewkach Transitions SOLFX (nazwę tę należy wymawiać 
soul-ef-ex) wykorzystano technologię fotochromową, to jednak, jak wyjaśnił Grady Lenski, w produktach tych 
można zauważyć zasadniczą różnicę. Soczewki Transitions we wnętrzach nie ulegają żadnemu zabarwieniu, 
są całkowicie przejrzyste. Stają się ciemniejsze na zewnątrz w kontakcie ze światłem słonecznym. Natomiast 
soczewki Transitions SOLFX już od początku wykazują niewielki poziom zabarwienia, który automatycznie do-
stosowuje się, by zapewnić najbardziej optymalną ochronę zależnie od ilości światła słonecznego na zewnątrz. 
A zatem w soczewkach automatycznie zmienia się poziom zabarwienia w zależności od tego, czy osoba je 
nosząca znajduje się w miejscu intensywnie nasłonecznionym, czy zacienionym. Tym samym możliwe jest 
uniknięcie uciążliwego ściągania i zakładania okularów w zmieniających się warunkach oświetleniowych. 

Transitions Optical ma obecnie w ofercie kilka rodzajów soczewek stosowanych w okularach przeciwsłonecz-
nych, które reklamowane były jako Aktywowane przez Transitions. Zaliczają się do nich takie wiodące marki 
jak Oakley czy Younger Optics. Zarówno te, jak i nowo wprowadzane produkty przeciwsłoneczne Transitions 
będą dostępne pod marką Transitions SOLFX.

Transitions planuje również współpracę z innymi dostawcami produktów optycznych jak i przeciwsłonecznych. 
Transitions SOLFX mają być rozprowadzane na skalę globalną.

Informacja własna POLAND OPTICAL

Kontrakt POLAND OPTICAL/
NIDEK

źródło: Transitions
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12 marca już po raz drugi ob-
chodzony był Światowy Dzień 
Jaskry. Obchody odbyły się      
z inicjatywy Światowego To-
warzystwa Jaskrowego (World 
Glaucoma Association, WGA) 
oraz Światowego Stowarzysze-
nia Chorych na Jaskrę (World 
Glaucoma Patient Association, 
WGPA). Celem tej wspólnej 
inicjatywy jest podnoszenie 
w globalnym społeczeństwie 
świadomości na temat jaskry 
oraz zachęcenie do podjęcia 

działań zapobiegających utra-
cie wzroku. W ramach ob-
chodów Dnia Jaskry ludzie na 
całym świecie informowani są 
jak ocenić ryzyko wystąpienia 
u nich choroby oraz o tym, jak 
istotne jest regularne badanie 
wzroku oraz wczesne wykrycie 
choroby. 

Jaskrę nazywa się podstępnym zło-
dziejem wzroku, gdyż pacjenci zaczy-
nają odczuwać symptomy choroby do-
piero wtedy, gdy jest ona już w bardzo 
zaawansowanym stanie...      

Światowy Dzień Jaskry www.wgday.net.

Inicjatywa obchodów Świa-
towego Dnia Jaskry powstała      
w reakcji na coraz większą 
liczbę osób nią dotkniętych, 
którym, w przypadku, gdy 
choroba nie jest odpowiednio 
wcześnie wykryta, a pacjent 
poddany stosownemu leczeniu, 
grozi ślepota będąca skutkiem 
postępowania choroby. 

Problem polega na tym, że 
większość pacjentów cierpią-
cych na jaskrę nie jest świa-

domych tego 
faktu (jaskrę 
nazywa się 
podstępnym 
z ł odz ie j em 
w z r o k u ) , 

gdyż zaczynają oni odczuwać 
symptomy choroby dopiero 
wtedy, gdy jest ona już w bar-
dzo zaawansowanym stanie          
i gdy nastąpiła znaczna nie-
odwracalna utrata widzenia. 
W krajach rozwiniętych u 50% 
osób dotkniętych jaskrą choro-
ba nie została zdiagnozowana, 

a chorzy nie zostali poddani 
stosownemu leczeniu, podczas 
gdy w krajach rozwijających się 
odsetek ten wynosi aż 95%. 
Uszkodzenie wzroku wywołane 
przez jaskrę jest nieodwracalne, 
lecz dzięki odpowiedniej terapii 
możliwe jest powstrzymanie 
rozwoju choroby i przeciwdzia-
łanie dalszej utracie wzroku,                                            
a zatem im wcześniej rozpo-
cznie się leczenie, tym mniej-
szy będzie ubytek widzenia. 

Ponadto, każdy kto miałby 
ochotę wziąć czynny udział     
w obchodach Światowego Dnia 
Jaskry w przyszłym roku może 
zorganizować lokalną inicjaty-
wę, jak na przykład konferen-
cję popularyzującą chorobę 
oraz związane z nią ryzyko, czy 
dzień badań przesiewowych   
w kierunku jaskry. Wymagane 
jest jedynie zarejestrowanie 
takiej inicjatywy na stronie in-
ternetowej Światowego Dnia 
Jaskry. 

Fot. DAPP Ecoservice

Wiosenna nowość w programie DAPP Optic!

W wersji 2.8 pojawił się moduł finansów i rozrachunków. Dzięki 
niemu zakłady i salony optyczne, pracujące na programie, mogą 
kontrolować i rozliczać zobowiązania, należności finansowe, 
wystawiać dokumenty KP, KW. Program wzbogacono również 
o możliwość wystawiania faktury do kilku paragonów i dodano 
nowy raport. Dodatkowo od 1 kwietnia 2009 roku firma DAPP 
Ecoservice oferuje optykom kompleksową obsługę zakładu (pro-
gram, sprzęt komputerowy, drukarki fiskalne i czytniki kodów kre-
skowych oraz szkolenia). Zainteresowani optycy mogą zapoznać 
się z programem w czasie prezentacji na miejscu w ich zakładzie 
optycznym. Szczegółowe informacje na stronie www.dapp.pl

Informacja własna DAPP Ecoservice18 2009/2    
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Informacja własna DAPP Ecoservice



Rodaflex® Twin - Rodenstock: Pierwszy wielofunkcyj-
ny zawias sprężynowy z rotacyjnym mechanizmem.

Rodaflex® Twin to wielofunkcyjny zawias sprężynowy Rodenstock  
spełniający jednocześnie dwie funkcje: zapewnia komfort użytko-
wania oraz uwzględnia indywidualizm w dopasowaniu. Zastąpienie 
regularne umiejscowionych sprężyn zawiasu dodatkowym rotacyjnie 
dopasowującym się mechanizmem na końcu zausznika potwierdza 
raz jeszcze wysoki poziom zaawansowania inżynieryjnego Roden-
stock. Na stale uzyskany docisk końcówki zausznika uwzględniający 
ergonomię użytkow-
nika oraz natych-
miastowa adaptacja 
powodują, iż per-
manentne dopaso-
wanie (“na ciepło”) 
końcówek zausznika 
jest już zbędne. Ro-
daflex® Twin został 
przetestowany m.in.: 
na trwałość użytkowania gdzie po 80,000 cyklach otwarcia/zamknię-
cia mechanizm pracuje równie sprawnie jak przy pierwszej próbie. 
Opatentowany mechanizm Rodaflex® Twin posiada nieograniczoną 
elastyczność i perfekcyjne dopasowanie bez zmian docisku zausznika 
wynikających z użytkowania. 

Komfort użytkowania dla aktywnych
Bezprecedensowym jest fakt, iż komfort użytkowania osiągany 
jest poprzez użycie wysokiej jakości materiałów oraz ich kombina-
cjom jak na przykład front oprawy z materiału betatytan i zauszniki                    
z poliamidu. W efekcie końcowym uzyskujemy ekstremalnie lekką          
i wytrzymałą oprawę. Każdy wybrany model oprawy z zawiasem Ro-
daflex® daje także absolutne poczucie przyjemności użytkowania       
i bezpieczeństwa w związku z kompatybilnością materiałową ze skórą 
użytkownika (całkowicie wolne od niklu). 

Atrakcyjny design
Rodenstock proponuje cztery wersje opraw z nowym rozwiązaniem 
Rodaflex® Twin: wersja bezramkowa, na cięgno, oprawy pełne 
oraz “połówki” z zupełnie nową kombinacją kolorystyczną m.in.: 
titanium dark-blue, titanium olive, sand red oraz black charcoal. 

                                                 Informacja własna RODENSTOCK

Od stycznia tego roku pojawiły się 
na polskim rynku produkty hisz-
pańskiej firmy Avizor, która od 
lat 70-tych zajmuje się produkcją 
soczewek kontaktowych i prepa-
ratów przeznaczonych do ich pie-
lęgnacji.

Produkty firmy Avizor są dostęp-
ne w ponad 40 krajach. Grupa far-
maceutów, biologów i inżynierów 
cały czas stara się o odpowied-
nią kompozycję składników, nie 
zaniedbując przy tym niezwykle 
ważnego aspektu ochrony środo-
wiska. Firma Avizor stara się nie-
przerwanie zaspokoić potrzeby 
swoich klientów, na co pozwala 
szeroka paleta produktów, między 
innymi płyn do oczu wrażliwych 
Unica Sensitive. Ten unikatowy 
wielofunkcyjny płyn do wszyst-
kich miękkich soczewek kontak-
towych zawiera hialuronian sodu, 
który nawilża oko oraz chroni ro-
gówkę. Unica Sensitive zawiera 
tylko minimalną ilość środka kon-
serwującego, co zmniejsza ryzyko 
podrażnienia powierzchni oka.  
                     

                  

 

Unica Sensitive
Rodaflex® Twin   

Nowy mechanizm dopasowujący dla lepszego komfortu

Informacja własna Avizor
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Fot. Avizor
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Profesor Brien Holden, dyrektor naczelny Instytutu Badań nad Wzrokiem (Institute for 
Eye Research), w trakcie wykładu na temat wartości oraz zasad etycznych, jakie powin-
ny obowiązywać w zakresie ochrony zdrowia, który skierowany był do członków Funda-
cji Delta Gamma na Uniwersytecie Houston, zaapelował do rządów krajów rozwiniętych                       
o respektowanie prawa do zdrowego wzroku dla milionów osób na całym świecie cierpią-
cych z powodu możliwej do uniknięcia utraty widzenia oraz o uznanie potrzeby inwestowa-
nia w badania nad wzrokiem w obecnym trudnym gospodarczo okresie.

Skupiając się na możliwościach, obowiązkach 
oraz wyzwaniach stojących przed całym światem 
w zakresie ochrony zdrowia, profesor Holden na-
kreślił szczegółowy plan działań  w zakresie opieki 

okulistycznej, dzięki któremu, według niego, możliwe będzie przywrócenie widzenia setkom 
milionów osób na całym świecie. Plan działań jest owocem międzynarodowej współpracy   
w ramach inicjatywy Vision 2020: The Right to Sight, która zakłada wyeliminowanie możli-
wej do uniknięcia utraty lub znacznego osłabienia widzenia do roku 2020. 

„Według szacunkowych obliczeń 670 milionów osób nie widzi bądź niedowidzi ze względu 
na nieskorygowany okulistycznie błąd refrakcji. Dzięki badaniu wzroku oraz parze odpo-
wiednio dobranych okularów możliwa jest znaczna poprawa widzenia u tych osób”.

Profesor Holden wezwał bogate państwa do przeznaczenia 4 miliardów dolarów, niezbęd-
nych w ciągu następnych pięciu lat do walki z tym problemem i podkreślił, że koszt zanie-
chania i niepodjęcia żadnych działań w tym kierunku wyniesie 269 miliardów dolarów. 

W dniach 6 – 7 września w Rzymie odbędzie się nowe „Vision Business Forum” organizowane przy 
współpracy Targów Mido, ANFAO czyli Stowarzyszenia Włoskich Producentów Wyrobów Optycznych 
oraz dwóch zrzeszeń profesjonalistów z branży optycznej działających we Włoszech. Promowaniem 
tego wydarzenia zajmuje się Assogruppi Ottica we współpracy z ANFAO oraz Mido, przy udziale Fe-
derottici. W ramach tego nowego kongresu, wcześniej funkcjonującego pod nazwą „Mido Business 
Forum”, który ma się odbyć w Centrum Konferencyjnym Cavalieri Hilton w Rzymie, zorganizowane 
zostaną warsztaty, sesje specjalizacyjne oraz kursy naukowe

Jak twierdzą organizatorzy: „Nowe forum biznesowe ma na celu stworzenie wspólnej platformy dla 
wszystkich firm, zarówno włoskich jak i zagranicznych, które zainteresowane są włoskim rynkiem,     
a zwłaszcza dla tych, które pragną nawiązać bezpośrednie relacje handlowe”. 

Kursy odbywające się w ramach forum oraz specjalistyczne sesje naukowe będą miały akredytację 
Ministerstwa Zdrowia, która przyzna uczestnikom punkty ECM w ramach ministerialnego programu 
kształcenia ustawicznego specjalistów i doskonalenia kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy forum 
będą mogli również zapoznać się z ofertą włoskich firm optycznych, gdyż organizatorzy planują 
wyznaczyć strefę wystawową. W niedzielę 6 września na tarasie hotelu Hilton odbędzie się uroczysta 
gala dla uczestników forum.

APEL DO RZĄDÓW 
BOGATYCH PAŃSTW

Vision Business Forum
źródło: Optician Online

Opracowanie: Interoptyka22 2009/2    
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Zaawansowany projekt indywidualnych soczewek progresywnych SEIKO NEO 1.74, łączący 
wewnętrzną progresję i zmienne strefy asferyczne, został nagrodzony Złotym Medalem Międzynaro-
dowych Targów Poznańskich OPTYKA 2008.
Na tych targach Złotym Medalem nagrodzone zostały również podwójnie asferyczne soczewki 
jednoogniskowe SEIKO ĄZ 1.74.
SEIKO jako jedyna firma otrzymała dwa Złote Medale MTP OPTYKA 2008 za soczewki okularowe.

Typ A
przeznaczone głównie do odległości dalekich
Idealne dla:
- osób dużo podróżujących samochodem
- osoby pracujące na zewnątrz (np. geodeci)

Typ B
uniwersalne
Idealne dla:
- osób potrzebujących najbardziej komfortowych  
 soczewek progresywnych we wszystkich   
 strefach widzenia
- osób wymagających specjalnych rozwiązań  
 progresywnych (np. osoby jednooczne) 

Typ C
przeznaczone głównie do odległości bliskich
Idealne dla:
- osób czytających dużo dokumentów 
 (np. menadżerowie, księgowi, prawnicy)
- osób pracujących dużo przy komputerze 
 (np. architekci, informatycy)

Indywidualne soczewki progresywne SEIKO NEO
Dostosowane do ka˝dej sytuacji
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Konkurs z nagrodami*

Program Satysfakcja lub Wymiana

Ponadto:

Szeroka oferta magazynowa
(jednoogniskowe soczewki Transitions w materiałach o indeksach: 1.5, 1.59, 1.6)

Szeroka oferta recepturowa
(soczewki Transitions w materiałach o indeksach: 1.5, 1.59, 1.6, 1.67)

*Konkurs dla niezależnych salonów optycznych.

Szczegółowe informacje w Biurach Obsługi Klienta: Warszawa (022) 510 59 59, Katowice (032) 258 58 47, 258 99 56.
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CIEMNE NA ZEWNĄTRZSZYBKA ADAPTACJAPRZEJRZYSTE W POMIESZCZENIACH

Kampania w firmie EssilorTransitions®

01.04-30.06.2009 r.



ACCLIMATES

Szczegółowe informacje w Biurach Obsługi Klienta: Warszawa (022) 510 59 59, Katowice (032) 258 58 47, 258 99 56.

Nowe, udoskonalone soczewki o zmiennym zabarwieniu

�

�

�

�

Atrakcyjna cena

Możliwe kolory:

- brązowy

- szary

Dostępne uszlachetnienia:

- utwardzenie Supra

- powłoka Trio*

Dostawa 24h

ACCLIMATES

* Trio - powłoka zintegrowana, zawierająca: utwardzenie, antyrefleks (niebiesko-zielony odblask szczątkowy), warstwę hydrofobową.

w ofercie magazynowej firmy Essilor:









camroVIA.indd   1 2/2/09   6:19:20 AM

2009/2 35



36 2009/2    









 04-06.04.2009     

Birmingham
Największe brytyjskie targi optyczne Optrafair 2009 odbyły się 
w dniach 4-6 kwietnia w Krajowym Centrum Wystawienniczym 
w Birmingham. W trakcie targów można było między innymi 
zapoznać się z ofertą dyktujących trendy w Europie firm pro-
dukujących oprawki oraz dodatki, podziwiać inspirujące okulary 
sportowe wyprodukowane w USA, dowiedzieć się o najnow-
szych osiągnięciach w dziedzinie soczewek, o technikach nakła-
dania powłok ochronnych oraz obróbki soczewek gwarantującej 
uzyskanie najlepszych parametrów, poznać najnowsze rozwią-
zania jeżeli chodzi o wystrój sklepów optycznych gwarantujące 
najbardziej atrakcyjną prezentację towaru, nauczyć się obsługi 
programów komputerowych, które mogą znacznie usprawnić 
pracę optyka. Oferta była tak bogata, że każdy odwiedzający 
targi profesjonalista z branży znalazł z pewnością coś dla sie-
bie. 

Wiele firm w trakcie targów zaprezentowało swoje najnowsze 
kolekcje, na przykład Luxottica i Marchon, czy International Ey-
ewear, którą po raz pierwszy zaprezentował Eschenbach Optik 
Collection. Porsche Design Eyewear, ze swoimi najnowszymi ko-
lekcjami okularów przeciwsłonecznych oraz korekcyjnych, zajęły 
centralne miejsce na stoisku Rodenstock, oferując gościom od-
wiedzającym targi szansę wygrania dwóch niezwykle atrakcyj-
nych nagród w postaci możliwości przetestowania prawdziwego 
Porsche na torze wyścigowym Silverstone.

Pełną listę wystawców tegorocznych targów Optrafair oraz inne 
praktyczne informacje dla osób zainteresowanych wzięciem 
udziału w tej imprezie można znaleźć na stronie internetowej 
www.optrafair.co.uk

W trakcie targów zostały przyznane nagrody Optra - Oprawki 
roku 2009. Oceny zgłoszonych produktów dokonało wykwali-
fikowane jury, w którego skład weszli profesorowie z Wydziału 
Mody Royal College of Art.

W tym roku zwycięzcy zostali poinformowani o fakcie zdobycia 
nagrody jeszcze przed rozpoczęciem targów, aby umożliwić im 
jak najlepsze wyeksponowanie zwycięskich oprawek na swoich 
stoiskach. Modele, które zostały nagrodzone były ponadto wy-
stawione w specjalnie do tego celu zaaranżowanej galerii wraz   
z projektami konceptualnymi studentów RCA, co dało odwiedza-
jącym pogląd na temat tego, w jakim kierunku zmierza moda 
okularowa. 

Pełna lista zwycięzców znajduje się na www.optrafair.co.uk

OPTRAFAIR

fot. Porsche Design Eyewear
Rodenstock

Nowe modele 
z kolekcji 
Porsche Design
Eyewear
i Rodenstock

model: PD P’8493, Porsche Design

model: PD P’8810, Porsche Design

model: ProAct 3204, Rodenstock

opracowanie: INTEROPTYKA
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www.ophtalmica.pl

ul. Parandowskiego 21
54-622 Wrocław
biuro@ophtalmica.pl

t. +48 071 785 09 68
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Szczegółowych informacji udzielają przedstawiciele handlowi:

Paweł Wrocławski: 0505 197 224 (region północno-wschodni)

Albert Niechciał: 0505 197 226 (region południowo-wschodni)

Krzysztof Tylka: 0505 197 228 (region południowo-zachodni)

Skorzystaj z oferty firmy Essilor

na y szlifierskiezestaw *

Pomagamy w pozyskiwaniu

środków na zakup urządzeń

w ramach Funduszy Unijnych

Kappa Delta T

*Oferta dotyczy wszystkich zestawów szlifierskich z oferty firmy Essilor.
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ZDROWY
WZROKBiuletyn Transitions Optical

Wydanie pierwsze

kwiecień 2009

Witamy w pierwszym biuletynie w 2009 roku!

Biuletyny dostarczą Państwu pożytecznych i najnowszych informacji dotyczących gorących

tematów w optyce. Zapewnią trochę rozrywki w czasie przerwy na kawę. W tej edycji

zamieszczamy interesujący artykuł na temat rozwoju technologii fotochromowej, kilka rad jak

poprawić kondycję oczu w Nowym Roku oraz zabawny quiz sprawdzający Państwa wiedzę!
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FOTOCHROMIZM

NAJBARDZIEJ

ZAAWANSOWANA

TECHNOLOGIA

Wczoraj i dziś

Wczesne fotochromy
– proces in-mass

szenie technologii: Imbibition
nsbonding™

Odkryty w późnych latach 80-tych
dziewiętnastego wieku fotochromizm jest
odwracalną zmianą barwy wywołaną
wystawieniem materiału na działanie światła.
W ciągu ostatnich 50 lat to naturalne zjawisko
zostało wykorzystane przez przemysł
optyczny. Soczewki fotochromowe zabarwiają
się dzięki chemicznej reakcji wywołanej
promieniami UV i powracają do przejrzystości
kiedy ustaje działanie promieni UV. Ostatnie
inwestycje w badania i rozwój przyniosły
ogromną poprawę w działaniu soczewek
fotochromowych.

Pierwsze soczewki fotochromowe były
produkowane na substracie szkła przy użyciu
technologii „In-mass”. Barwniki fotochromowe
są w niej rozprowadzane w całej soczewce.
Główną wadą tej metody jest to, że soczewki
pokryte nierówną warstwą mają nierówne
zabarwienie, co sprawia, że soczewka
konwekcyjna jest bardziej zabarwiona na
środku (efekt optycznego zwiększenia oczu),
a soczewka wklęsła jest bardziej zabarwiona
na obrzeżach (efekt optycznego zmniejszenia
oczu).

Przemysł optyczny próbował rozwiązać te
kwestie poprzez użycie technologii
powierzchniowych, które nakładają barwniki
fotochromowe tylko tam gdzie są potrzebne,
czyli na przedniej powierzchni soczewki.
Nasiąkanie (imbibition) jest opatentowanym
procesem głębokiego wnikania stosowanym
wyłącznie przez Transitions Optical. Dzięki
temu składniki fotochromowe wnikają do
przedniej powierzchni soczewki. Efekt to
soczewka fotochromowa o wyjątkowej
przejrzystości wewnątrz pomieszczeń oraz
o równomiernym zabarwieniu w czasie
aktywacji. Co więcej, dzięki imbibition barwniki
fotochromowe „wsiąkają” w powierzchnię
soczewki i nie można ich usunąć.
Ponieważ soczewki o wysokim indeksie
oraz poliwęglany mają specyficzne wymagania
jako substraty fotochromowe, Transitions
Optical opracowało specjalną procedurę zwaną
Transbonding™. W tym procesie powierzchnię
poddaje się obróbce poprzez nałożenie kilku
warstw na powierzchni. Efekt to wyjątkowa
przyczepność, odporność na zadrapania,
optyczna czystość oraz ulepszone działanie
fotochromów.
Zarówno imbibition, jak i transbonding
gwarantują równomierne rozprowadzenie
barwników fotochromowych tylko na przedniej
powierzchni soczewki, dzięki czemu kolor jest
jednolity.

Ulep
i Tra

Najnowsze soczewki: Transitions VI

Spełnianie i wychodzenie ponad
potrzeby osób noszących soczewki
fotochromowe

·

·

·

·

Zabarwienie i stabilność zabarwienia:

Przejrzystość:

Szybkość aktywacji: wysoka.

Przyciemnienie:

Ochrona UV:·

Działanie soczewek fotochromowych jest
oceniane w kontrolowanych warunkach
laboratoryjnych. Istotne kryteria, które brane
są pod uwagę w czasie oceny to:
przejrzystość wewnątrz, szybkość aktywacji
oraz powrotu do przejrzystości, stabilność
zabarwienia w czasie każdego z tych etapów
oraz ochrona przeciwko promieniowaniu UV.
Transitions VI, najnowsza generacja soczewek
Transitions Optical, posiadają następujące
cechy:

Najlepsze soczewki fotochromowe to takie,
które spełniają wszystkie wymagania
użytkownika. W miarę postępu technologii
fotochromowej Transitions Optical zawsze
dbało o to, czego klienci oczekują od swoich
soczewek fotochromowych, czyli połączenia
przejrzystości, szybkości i zabarwienia.
Transitions VI są rozwijane w odpowiedzi na
te oczekiwania. Soczewki te są tak przejrzyste
jak standardowe soczewki wewnątrz oraz
w nocy. Na zewnątrz Transitions VI szybko
adaptują się do zmiennych warunków
świetlnych. Redukują rażące światło, by
widzieć lepiej oraz chronią przed promieniami
UV abyśmy mogli zachować dobry wzrok
w przyszłości.
Zadowolenie użytkowników jest wysokie:
badania wykazują, że 79% osób profesjonalnie
zajmujących się ochroną wzroku po
wypróbowaniu woli soczewki Transitions
od swoich zwykłych przejrzystych soczewek.

kolory do
wyboru to szary i brązowy. Obydwa mają wysoce
stabilne zabarwienie i są jednorodne w czasie
aktywacji oraz powrotu do przejrzystości.

dzięki powłoce antyrefleksyjnej
Transitions VI osiągają poziom transmisji 95%, co
czyni je jeszcze bardziej przejrzystymi wewnątrz niż
zwykłe soczewki przejrzyste.

Po 1 minucie soczewki
Transitions VI osiągają: brązowe 92% a szare 93%
maksymalnego zabarwienia.

to kryterium mierzy ilość energii
świetlnej absorbowanej przez soczewkę w stanie
aktywacji. W stanie maksymalnej aktywacji
Transitions VI absorbują od 85% (brązowe) do 88%
(szare) światła w temperaturze 23°C. Jest to wynik
porównywalny do soczewek przyciemnianych
kategorii 3.

doskonała ochrona UV. Soczewki
Transitions VI zapewniają ochronę UV400, co
oznacza, że blokują w pełnym zakresie
promieniowanie UVA (315 do 400 nm) oraz UVB
(280 do 315 nm). Nie dzieje się tak w przypadku
wszystkich soczewek standardowych oraz wszystkich
soczewek fotochromowych (zwłaszcza mineralnych).

1

Źródło: 1. test konsumentów ECP grudzień 2007- luty 2008 Francja, Włochy

Z powodu zmęczenia pracą przy komputerze,
zanieczyszczenia powietrza, nadmiernego
wystawienia na działanie słońca oraz braku snu
nasze oczy są zmęczone i opuchnięte. Oto kilka
wskazówek dotyczących poprawienia kondycji
oczu.

Zabawa się skończyła! Na zmęczone oczy
wypróbuj niedrogie, stare domowe sposoby.
Połóż na powieki plasterki ogórka lub wilgotne
torebki po herbacie na 10 minut. Efekt jest
kojący i odżywczy.

Nie zapomnij o oczach! Oto przykład
ćwiczenia o nazwie „Rysunek”. Spójrz na
ścianę przed Tobą i nie ruszając głową udawaj,
że piszesz oczami. Im większe litery, tym lepszy
efekt. Następnie zamrugaj kilka razy i odpręż
się. Takie ćwiczenia pomagają utrzymać oczy
w szczytowej formie oraz obniżają napięcie.

Mrugaj! Mruganie nawilża, odżywia
i oczyszcza oczy, eliminując podrażnienia
i zapobiegając infekcjom. Zwłaszcza jeśli
pracujesz przy komputerze pamiętaj, aby
zamrugać kilka razy co 20-25 minut, żeby
odświeżyć oczy.

Nałóż maseczkę chłodzącą, aby ukoić
zmęczone oczy. Połóż się i potrzymaj maseczkę
na zamkniętych powiekach przez 10-15 minut.
Ochłodzenie zredukuje zmęczenie i obniży
napięcie mięśni.

Częścią noworocznego programu ochrony
jest nakładanie kremu wokół oczu. Dobry
krem sprawi, że skóra będzie bardziej delikatna
i zapobiegnie tworzeniu się zmarszczek wokół
oczu. Poszukaj kremu zawierającego
substancje łagodzące oraz przeciwzapalne,
np. różę lub rumianek, które pomogą
zredukować obrzęki i będą miały kojący efekt.

Chroń się zimą. Nawet teraz Twoje oczy
potrzebują ochrony przed promieniami UV oraz
światłem rażącym wywołującym dyskomfort.
Soczewki fotochromowe stanowią doskonałą
codzienną ochronę.

Pamiętaj i przypominaj swoim klientom o tym,
że oczy to pierwsze co widzimy w ludzkiej
twarzy. Więc rozpieszczajcie je!

·

·

·

·

·

·

KĄCIK ZABAW

POMIESZANE LITERY:

Poprzestawiaj litery,
aby ułożyć słowa,

które znajdują
się w artykule.

1. WYDZOR KRZOW
2. LIGOTECHANO
3. IMRONIOPIEWANE VU
4. ŚĆJERZOSTYPRZ
NACHORO5.

Detox a Nowy Rokn

Transitions oraz znak spirali są znakami towarowymi
a Zdrowy wzrok w każdym świetle jest znakiem towarowym
Transitions Optical, Inc. ©2009 Transitions Optical, Inc.
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Optical Vision - wyłączny dystrybutor urządzeń �rmy HUVITZ w Polsce
ul. Broniewskiego 85
01-876 Warszawa
T 0 22 633 21 33
F 0 22 633 88 22
M 0 504 108 222
Serwis 0 601 234 235
e-mail: biuro@opticalvision.pl
www.opticalvision.pl
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przyjmuje zapisy na rok szkolny 2009/2010.
Studium jest policealn¹ szko³¹ zawodow¹, prowadzon¹ systemem zaocznym. Nauka trwa 2 lata 

(cztery semestry), zajêcia odbywaj¹ siê w soboty i niedziele. Studium jest szko³¹ prywatn¹ o uprawnieniach 
szko³y publicznej, umo¿liwia zdobycie dyplomu technika optyka o specjalnoœci optyk okularowy.

Szko³a przekazuje najnowsz¹ wiedzê z zakresu optyki okularowej i instrumentalnej z rozszerzonym 
zakresem refraktometrii, kontaktologii oraz elementami optometrii. Szko³a przygotowuje do pañstwowego 
egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifikacje zawodowe na dyplom technika optyka. 

Absolwent po ukoñczeniu nauki otrzymuje œwiadectwo ukoñczenia szko³y a po zdaniu egzaminu 
zawodowego organizowanego przez OKE dyplom technika optyka, który uprawnia miêdzy innymi do 
otworzenia w³asnego zak³adu optycznego lub zatrudnienia w firmie optycznej.  

Warunki przyjêcia:
o podanie zawieraj¹ce dane osobowe kandydata
o œwiadectwo ukoñczenia szko³y œredniej
o 4 zdjêcia
o zaœwiadczenie lekarskie o braku przeciwwskazañ do wykonywania zawodu
o rozmowa kwalifikacyjna

Wszelkie informacje  www.szkolaoptyczna.pl  lub pod nr telefonów: 0 606-307-895, 698-946-577.  

Dokumenty mo¿na sk³adaæ w sekretariacie szko³y (po wczeœniejszym umówieniu siê) lub wysy³aj¹c 
na adres: 
dr Marcin Doœpia³ 
Politechnika Czêstochowska, WIPMiFS 
42-200 Czêstochowa, al.  Armii Krajowej 19a

PRYWATNE POLICEALNE STUDIUM OPTYCZNE „OCULUS”
w Czêstochowie
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Kongresowi towarzyszą TARGI OPTYKA 2009

Firmy zainteresowane organizacją 
stoisk wystawowych prosimy o kontaktowanie się 

z biurem Izby Optycznej 

tel: (22) 635 20 50       fax: (22) 635 31  63       e-mail: biuro@krio.org.pl      

szczegółowe informacje w kolejnych numerach 
Ogólnopolskiego Kuriera Oftalmicznego
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Pozostaj¹c w zgodzie z pó³nocno-
europejskimi trendami, kolekcja 
przeznaczona jest dla m³odych 
ludzi, którzy uwielbiaj¹ nowo-
czesnoœæ, architektoniczn¹ este-
tykê i zaawansowane technologie.
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Kolekcja okularów s³onecznych 
dla kobiet to kwadratowe 
kszta³ty i ciekawe kombinacje 
wykorzystanych materia³ów, 
jak metal i dwukolorowy plastik 
w oryginalnym modelu EX 745. 

Modele mêskie i uniseks, EX 746 
i EX 742, utrzymane s¹ w nowo-
czesnej estetyce sportowej. Opracowanie: Interoptyka, fot. Allison









Kolekcja Rye&Lye czerpie natchnienie z prądu sztuki nowoczesnej zwanego 

“bolidyzmem”, który fascynuje się dynamiką kształtów zainspirowanych 

futuryzmem, architekturą lat 30−tych i światem komiksu.  

 

Okulary Rye&Lye przywołują opływowe kształty uwielbiane w latach 60−

tych i 70−tych przez takie gwiazdy jak Audrey Hepburn, Jacqueline 

Kennedy i Steve’a Mc Queena. Nowoczesne materiały wykorzystywane dziś 

to wytrzymałe włókno węglowe i Kevlar. 

Uwagę zwracają również niezwykłe połączenia w poszczególnych modelach: 

drewno i aluminium łączą się z gumą, a stal ze skórą. 

 

 Rye&Lye to marka, której przeznaczeniem jest bycie obywatelem świata. 

Jej siłą napędową są współczesny koncept i międzynarodowy język.    

Kolekcja Rye&Lye czerpie natchnienie z prądu sztuki nowoczesnej zwanego 

“bolidyzmem”, który fascynuje się dynamiką kształtów zainspirowanych 

futuryzmem, architekturą lat 30−tych i światem komiksu.  

 

Okulary Rye&Lye przywołują opływowe kształty uwielbiane w latach 60−

tych i 70−tych przez takie gwiazdy jak Audrey Hepburn, Jacqueline 

Kennedy i Steve’a Mc Queena. Nowoczesne materiały wykorzystywane dziś 

to wytrzymałe włókno węglowe i Kevlar. 

Uwagę zwracają również niezwykłe połączenia w poszczególnych modelach: 

drewno i aluminium łączą się z gumą, a stal ze skórą. 

 

 Rye&Lye to marka, której przeznaczeniem jest bycie obywatelem świata. 

Jej siłą napędową są współczesny koncept i międzynarodowy język.    
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Opracowanie: Interoptyka
fot. Rye&Lye



Najnowsza kolekcja jesieñ-zima wykorzystuje ¿ywe, 
energetyczne kolory: 

 ciep³y i ciekawie wspó³graj¹ 
z kontrastuj¹cymi ch³odnymi odcieniami  i 

Oprawki ozdobione s¹ paskami naprzemiennie u³o¿onych kolorów.

    pomarañcz bursztyn
zieleni szaroœci.

STRATYFIKACJA to naturalne zjawis-
ko, jakie mo¿na zaobserwowaæ 

w procesie tworzenia siê ska³: 
poszczególne warstwy skalne 

nak³adaj¹ siê na siebie tworz¹c 
niepowtarzalne kombinacje faktur 

i kolorów. Najnowsza kolekcja 
oprawek do okularów marki 
VANNI inspirowana jest tym 

zjawiskiem geologicznym. 
W³ókno octanowe wykorzystane 
do produkcji oprawek uk³ada siê 

w warstwy zró¿nicowane pod 
wzglêdem koloru i gruboœci. 
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	 W ramach 15. Targów OPTA zorganizowano drugi
Ogólnoeuropejski Kongres na temat Współpracy po-
między Uczelniami Specjalizującymi się w Optome-
trii. W tym trzydniowym wydarzeniu wzięło udział 90 
wykładowców oraz innych profesjonalistów z branży, 
którzy dyskutowali nad ujednoliceniem programów 
nauczania z zakresu optometrii oferowanych przez 
europejskie uczelnie. Kongres został zorganizowany 
przez Czeskie Towarzystwo Optyków oraz Optome-
trystów we współpracy z Europejską Radą Optome-
trii oraz Optyki. Partnerami tej inicjatywy były BVV 
Targi Brno oraz firmy CIBA Vision i Essilor. W ramach kongresu odbyło się spotkanie robocze 
prezesów branżowych towarzystw optyków oraz optometrystów z krajów Europy Środkowej 
oraz Wschodniej (z Bułgarii, Czech, Węgier, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Serbii oraz Ukrainy).

        OPTA -STATYSTYKI

Liczba firm uczestniczących w targach	 	 	 210

Liczba krajów reprezentowanych wśród wystawców 27

Powierzchnia wystawowa w metrach kwadratowych 	 4 688

Liczba odwiedzających targi 	 	 	 6 000

Liczba gości z zagranicy    1 200 

Goście zagraniczni pochodzili z krajów 		 	 30 

II Ogólnoeuropejski Kongres
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opracowanie: Interoptyka na podstawie 
materiałów prasowych BVV Targi Brno

fot. Jiří Zach

 W programie targów nie zabrakło tradycyjnego już ca-
łodziennego cyklu specjalistycznych wykładów w tym roku 
poświęconych zwłaszcza nadrzędnemu tematowi imprezy 
czyli ochronie wzroku u sportowców. Coroczne OPTI PAR-
TY, które w tym roku urządzono w hotelu Voronĕž należało 
do wyjątkowo udanych. 

 27.02-01.03.2009     

Brno
	 W	dniach	27	lutego	–	1	marca	w	Brnie	odbyły	
się	 już	 po	 raz	 piętnasty	Międzynarodowe	 Targi	
Optyczne,	 Optometryczne	 i	 Okulistyczne	 OPTA.	
Pomimo	 niesprzyjającej	 sytuacji	 gospodarczej		
około	6	000	osób	z	26	krajów	zdecydowało	się	
uczestniczyć	w	berneńskich	targach.	Targi	OPTA	
potwierdziły	 swoją	pozycję	 jednej	 z	najważniej-
szych	 tego	 typu	 imprez	w	krajach	Europy	Środ-
kowej	i	Wschodniej.	Już	po	raz	drugi	w	ramach	
targów	odbył	się	0gólnoeuropejski	 	Kongres	po-
święcony	edukacji	w	zakresie	optometrii.

	 Na	15.	jubileuszowej	edycji	targów	nie	mogło	
zabraknąć	 najważniejszych	 marek	 wiodących					
w	dziedzinie	oprawek,	okularów	przeciwsłonecz-
nych,	a	także	okularów	i	gogli	sportowych	oraz		
rekreacyjnych	przeznaczonych	specjalnie	dla	mi-
łośników	aktywnego	wypoczynku.	Odwiedzający	
targi	 mogli	 zapoznać	 się	 z	 kompleksową	 ofer-
tą	 soczewek	 korekcyjnych	 oraz	 kontaktowych,	
najnowszymi	 osiągnięciami	 technologicznymi												
w	branży	optycznej	oraz	nowoczesnymi	urządze-
niami	do	badania	wzroku.	Tegoroczna	edycja	tar-
gów	odbyła	się	pod	hasłem	przewodnim	Sporty 
i Wzrok i	poświęcona	była	promocji	produktów	
poprawiających	 jakość	 widzenia	 podczas	 upra-
wiania	 sportu	 lub	 relaksowania	 się	 w	 wolnym	
czasie.	

	 Najbardziej	 liczna	 grupa	 wystawców	 (63%)	
zaprezentowała	 nowe	 kolekcje	 oprawek	 okula-
rowych	 oraz	 okularów	 przeciwsłonecznych	 na	
sezon	2009.	Drugą	pod	względem	 liczności	gru-
pę	wystawców	stanowiły	firmy	prezentujące	so-
czewki	do	okularów	korekcyjnych	(18%).	

	 Najciekawsze	 spośród	 wystawianych	 pro-
duktów	rywalizowały	o	przyznawane	 już	po	raz	
czwarty	TOP OPTA Awards.	Nagrody	uzyskały	
następujące	 produkty:	 nowe	 hydrożelowe	 so-
czewki	 kontaktowe	 korygujące	 dalekowzrocz-
ność	starczą	czyli	prezbiopię	AIR	OPTIX™	AQUA	
MULTIFOCAL	wyprodukowane	przez	firmę	CIBA	
Vision	 –	 Novartis	 s.r.o.,	 wyjątkowe	 urządzenie	
TRK	 1P	 japońskiej	 marki	 Topcon	 –	 połączenie	
pachometru,	 tonometru,	 refraktometru,	 oraz	
keratometru	zaprezentowane	przez	firmę	Geodis	

Brno,	plastikowe	soczewki	z	powłoką	Crizal	
Forte	 zaproponowane	 przez	 firmę	 Essilor	

–	Optika,	s.r.o.	oraz	włoskie	soczewki	okula-
rowe	RX	Rudy	Project	wystawiane	przez	fir-
mę	Exit	1	s.r.o.,	które	zapewniają	właściwą	
korekcję	dioptryczną	sportowcom.

Nagrody TOP OPTA																			fot.	Anna	Pecková

OPTA
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	 W ramach 15. Targów OPTA zorganizowano drugi
Ogólnoeuropejski Kongres na temat Współpracy po-
między Uczelniami Specjalizującymi się w Optome-
trii. W tym trzydniowym wydarzeniu wzięło udział 90 
wykładowców oraz innych profesjonalistów z branży, 
którzy dyskutowali nad ujednoliceniem programów 
nauczania z zakresu optometrii oferowanych przez 
europejskie uczelnie. Kongres został zorganizowany 
przez Czeskie Towarzystwo Optyków oraz Optome-
trystów we współpracy z Europejską Radą Optome-
trii oraz Optyki. Partnerami tej inicjatywy były BVV 
Targi Brno oraz firmy CIBA Vision i Essilor. W ramach kongresu odbyło się spotkanie robocze 
prezesów branżowych towarzystw optyków oraz optometrystów z krajów Europy Środkowej 
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Liczba firm uczestniczących w targach	 	 	 210
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Opracowanie: Interoptyka na podstawie 

materiałów prasowych BVV Targi Brno
Fot. Jiří Zach

 W programie targów nie zabrakło tradycyjnego już ca-
łodziennego cyklu specjalistycznych wykładów w tym roku 
poświęconych zwłaszcza nadrzędnemu tematowi imprezy 
czyli ochronie wzroku u sportowców. Coroczne OPTI PAR-
TY, które w tym roku urządzono w hotelu Voronĕž należało 
do wyjątkowo udanych. 
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        06-09.03.2009  

Mediolan
Liczba odwiedzających MIDO przerosła oczeki-
wania organizatorów, osiągając poziom 42 000.

 Zmiana terminu Targów Mido z maja na 
marzec podyktowana była potrzebami zainte-
resowanych stron, czyli firm, którym zależało 
na tym, by prezentacja ich oferty odbywała 
się w ramach dwóch tygodni, które Mediolan 
poświęca modzie. I tak w tym roku, w trak-
cie wspomnianych dwóch tygodni, w Mediola-
nie odbyło się 12 międzynarodowych targów 
mody, począwszy od Milano Vende Moda, Mi-
lano Moda Donna, Cloudine, a skończywszy na 
najważniejszych pokazach butów - MICAM, fu-
ter - MIFUR, torebek - MIPEL i oczywiście oku-
larów - MIDO. 
 Jak wyjaśnił Vittorio Tabacchi, prezes Tar-
gów Mido: „Zdecydowaliśmy się, by w czasach 
kryzysu, połączyć siły i stworzyć wspólny front 
wraz z innymi mediolańskimi wystawcami, tak 
by kupcy zainteresowani szeroko rozumianymi 
produktami mody mieli okazję zapoznać się      
z najnowszymi ofertami branży projektanckiej 
z całego świata”. Zmiana terminu 39 edycji 
targów, stanowiła wyzwanie dla organizato-
rów, ale udało im się sprostać temu wyzwaniu, 
dając jednocześnie wyraz determinacji branży 
optycznej, która nie traci wiary w swoje siły 
pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej. 

 Wprawdzie liczba odwiedzających Mido       
w dniach 6-9 marca spadła o 9% w porówna-
niu z ubiegłoroczną edycją, osiągając poziom 
42 000, jednakże i tak przerosła ona ocze-
kiwania organizatorów, którzy spodziewali się 
większego spadku. 54% odwiedzających sta-
nowili goście z zagranicy, podczas gdy 46% 
odwiedzających to rodzime włoskie firmy oraz 
profesjonaliści z branży optycznej. Jak stwier-
dził Dan Emanuel Levi, wiceprezes Mido: 
„Cieszy nas trzyprocentowy wzrost liczby od-
wiedzających z Włoch, jednakże liczba gości         
z zagranicy, zwłaszcza z Azji, spadła średnio  
18% ze względu na kryzys gospodarczy oraz 
termin, w którym zorganizowaliśmy tegorocz-
ne Mido, gdyż w tym samym czasie miały 
miejsce inne ważne międzynarodowe targi”. 
 W tym roku organizatorzy postanowi-
li zmniejszyć powierzchnię wystawienniczą 
o 10% w porównaniu z rekordowym rokiem 
2008, gdy osiągnęła ona wielkość 54 000 me-
trów kwadratowych. 
  

„ w trakcie dwóch tygodni,  
w Mediolanie odbyło się 12 
międzynarodowych targów 
mody ...” 

MIDO

Mido Design Lab zostało zaprojekto-
wane w kontrastującej czerni i bieli 
z wykorzystaniem efektów świetlnych 
zainspirowanych feng-shui..

Kampania promocyjna
„Ja też popieram Mido”
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 Od wielu lat Mido reklamuje się w ponad 
200 czasopismach branżowych na całym 
świecie. Przy następnej edycji targów, w 2010 
roku, organizatorzy postanowili dodatkowo 
wzmocnić promocję imprezy. Już w tym roku 
ruszy kampania „Anch’io Mido” („Ja też po-
pieram Mido”). Najważniejszymi uczestnikami 
kampanii, wyrażającymi swoje poparcie dla 
targów, będą włoscy oraz międzynarodowi 
biznesmeni. Kampania oprócz celów promo-
cyjnych ma również służyć dobrej sprawie. 
Organizatorzy Mido 2010 przeznaczą 1 euro 
od każdego odwiedzającego targi na rzecz 
przeciwdziałania kseroftalmii (ślepocie spo-
wodowanej ostrym niedoborem witaminy A), 
która dotyka głównie dzieci w krajach Trze-
ciego Świata. Poprzez przekazanie zaledwie 
1 euro możliwe będzie zakupienie niezbędnej 
ilości witaminy A, która uchroni dziecko od 
ślepoty. Oczywiście biznesmeni biorący udział 
w kampanii jak i odwiedzający Mido 2010 
będą mogli indywidualnie przeznaczać dobro-
wolne kwoty na ten szczytny cel, niezależnie 
od sumy zadeklarowanej przez organizatorów 
targów. Już w tym roku organizatorzy ustawili 
prawdziwy plan do sesji fotograficznych w po-
bliżu Vip Club, aby nakłonić uczestników tar-
gów do przyłączenia się do kampanii „Anch’io 
Mido”. 

 Warto wspomnieć, że już po raz kolejny odkąd 
Mido Design Lab pojawiło się na mapie targów 
w 2007 roku, cieszyło się ono ogromnym zainteresowaniem ze strony odwiedzających. Jest to 
specjalna strefa, w której swoją ofertę prezentują firmy, które wyróżniają się największą dozą 
innowacyjności jeżeli chodzi o design i wykorzystywane materiały, czy kształty. Aby oddać eks-
perymentatorski i niezwykle kreatywny charakter tych trendsetterskich firm, w tym roku Mido 
Design Lab zostało zaprojektowane w kontrastującej czerni i bieli z wykorzystaniem efektów 
świetlnych zainspirowanych feng-shui. Na życzenie wystawiających firm, prasy oraz handlowców 
w sobotę 7 marca ta najbardziej innowacyjna strefa targów po raz pierwszy otwarta była do 10 
wieczorem, umożliwiając przeprowadzenie rozmów handlowych w bardziej rozluźnionej, niefor-
malnej atmosferze. Zmiana ta świadczy o tym, że Mido jest przede wszystkim imprezą „w ruchu” 
i zorientowaną na przyszłość.

Mido Design Lab
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Liczba odwiedzających MIDO przerosła oczeki-
wania organizatorów, osiągając poziom 42 000.

 Zmiana terminu Targów Mido z maja na 
marzec podyktowana była potrzebami zainte-
resowanych stron, czyli firm, którym zależało 
na tym, by prezentacja ich oferty odbywała 
się w ramach dwóch tygodni, które Mediolan 
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nie odbyło się 12 międzynarodowych targów 
mody, począwszy od Milano Vende Moda, Mi-
lano Moda Donna, Cloudine, a skończywszy na 
najważniejszych pokazach butów - MICAM, fu-
ter - MIFUR, torebek - MIPEL i oczywiście oku-
larów - MIDO. 
 Jak wyjaśnił Vittorio Tabacchi, prezes Tar-
gów Mido, „Zdecydowaliśmy się, by w czasach 
kryzysu, połączyć siły i stworzyć wspólny front 
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produktami mody mieli okazję zapoznać się      
z najnowszymi ofertami branży projektanckiej 
z całego świata”. Zmiana terminu 39 edycji 
targów, stanowiła wyzwanie dla organizato-
rów, ale udało im się sprostać temu wyzwaniu, 
dając jednocześnie wyraz determinacji branży 
optycznej, która nie traci wiary w swoje siły 
pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej. 

 Wprawdzie liczba odwiedzających Mido       
w dniach 6-9 marca spadła o 9% w porówna-
niu z ubiegłoroczną edycją, osiągając poziom 
42 000, jednakże i tak przerosła ona ocze-
kiwania organizatorów, którzy spodziewali się 
większego spadku. 54% odwiedzających sta-
nowili goście z zagranicy, podczas gdy 46% 
odwiedzających to rodzime włoskie firmy oraz 
profesjonaliści z branży optycznej. Jak stwier-
dził Dan Emanuel Levi, wiceprezes Mido, 
„Cieszy nas trzyprocentowy wzrost liczby od-
wiedzających z Włoch, jednakże liczba gości         
z zagranicy, zwłaszcza z Azji, spadła średnio  
18% ze względu na kryzys gospodarczy oraz 
termin, w którym zorganizowaliśmy tegorocz-
ne Mido, gdyż w tym samym czasie miały 
miejsce inne ważne międzynarodowe targi”. 
 W tym roku organizatorzy postanowi-
li zmniejszyć powierzchnię wystawienniczą 
o 10% w porównaniu z rekordowym rokiem 
2008, gdy osiągnęła ona wielkość 54 000 me-
trów kwadratowych. 
  

„ w trakcie dwóch tygodni,  
w Mediolanie odbyło się 12 
międzynarodowych targów 
mody ...” 

MIDO

Mido Design Lab zostało zaprojekto-
wane w kontrastującej czerni i bieli 
z wykorzystaniem efektów świetlnych 
zainspirowanych feng-shui..

Kampania promocyjna
„Ja też popieram Mido”
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 Od wielu lat Mido reklamuje się w ponad 
200 czasopismach branżowych na całym 
świecie. Przy następnej edycji targów, w 2010 
roku, organizatorzy postanowili dodatkowo 
wzmocnić promocję imprezy. Już w tym roku 
ruszy kampania „Anch’io Mido” („Ja też po-
pieram Mido”). Najważniejszymi uczestnikami 
kampanii, wyrażającymi swoje poparcie dla 
targów, będą włoscy oraz międzynarodowi 
biznesmeni. Kampania oprócz celów promo-
cyjnych ma również służyć dobrej sprawie. 
Organizatorzy Mido 2010 przeznaczą 1 euro 
od każdego odwiedzającego targi na rzecz 
przeciwdziałania kseroftalmii (ślepocie spo-
wodowanej ostrym niedoborem witaminy A), 
która dotyka głównie dzieci w krajach Trze-
ciego Świata. Poprzez przekazanie zaledwie 
1 euro możliwe będzie zakupienie niezbędnej 
ilości witaminy A, która uchroni dziecko od 
ślepoty. Oczywiście biznesmeni biorący udział 
w kampanii jak i odwiedzający Mido 2010 
będą mogli indywidualnie przeznaczać dobro-
wolne kwoty na ten szczytny cel, niezależnie 
od sumy zadeklarowanej przez organizatorów 
targów. Już w tym roku organizatorzy ustawili 
prawdziwy plan do sesji fotograficznych w po-
bliżu Vip Club, aby nakłonić uczestników tar-
gów do przyłączenia się do kampanii „Anch’io 
Mido”. 

 Warto wspomnieć, że już po raz kolejny odkąd 
Mido Design Lab pojawiło się na mapie targów 
w 2007 roku, cieszyło się ono ogromnym zainteresowaniem ze strony odwiedzających. Jest to 
specjalna strefa, w której swoją ofertę prezentują firmy, które wyróżniają się największą dozą 
innowacyjności jeżeli chodzi o design i wykorzystywane materiały, czy kształty. Aby oddać eks-
perymentatorski i niezwykle kreatywny charakter tych trendsetterskich firm, w tym roku Mido 
Design Lab zostało zaprojektowane w kontrastującej czerni i bieli z wykorzystaniem efektów 
świetlnych zainspirowanych feng-shui. Na życzenie wystawiających firm, prasy oraz handlowców 
w sobotę 7 marca ta najbardziej innowacyjna strefa targów po raz pierwszy otwarta była do 10 
wieczorem, umożliwiając przeprowadzenie rozmów handlowych w bardziej rozluźnionej, niefor-
malnej atmosferze. Zmiana ta świadczy o tym, że Mido jest przede wszystkim imprezą „w ruchu” 
i zorientowaną na przyszłość.

Mido Design Lab
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Oto najważ-
niejsze trendy 

na rok 2009, 
które dało się 
zauważyć na 

Mido

Lady in black

Czerń zawsze wraca. A może raczej nigdy na dobre nie odchodzi. Najnowsze trendy również 
stawiają na czerń - w okularach przeciwsłonecznych, w modelach korekcyjnych wykonanych               
z włókien octanowych, dla niej i dla niego, w coraz większych rozmiarach. Czarne okulary to 
ponadczasowy dodatek w ciągu dnia jak i na wieczór, niezbędny, elegancki i wyrafinowany -               
w dwóch słowach „tres chic” - właściwy wybór. Takie okulary zakłada się nie po to, by się za nimi 
ukryć, bądź zachować dystans, lecz po to, by przyciągać pełne podziwu spojrzenia. 

MIDO Trendy na rok 2009

Harmonie kolorystyczne

Kolor to słowo klucz jeżeli chodzi o najnowsze trendy            
w modzie okularowej, czy to w okularach słonecznych, czy 
korekcyjnych, dla dzieci i dla dorosłych. Fuksja, jaskrawe 
żółcienie, intensywne fiolety, jaskrawe błękity niczym tęcza 
wyzwalają czystą energię. Dobór kolorów jest odważny, lecz 
bardziej jaskrawe barwy są stonowane przez mniej agre-
sywne modele o łagodniejszych odcieniach, począwszy od 
pasteli aż po delikatne kremowo-karmelowe barwy. Z bez-
troskiego i radosnego charakter okularów staje się wówczas 
bardziej romantyczny. Poprzez kolorowe detale oraz wybór 
coraz bardziej zaawansowanych technologicznie bądź al-
ternatywnych materiałów, takich jak drewno, czy tkanina 
producentom okularów udaje się uzyskać oszałamiającą grę 
kontrastów, co osobie noszącej takie okulary nadaje wygląd 
niezależnego miłośnika dalekich podróży wiodącego arty-
styczny tryb życia. 

Czerń zawsze 
wraca. A może 
raczej nigdy na 

dobre nie odcho-
dzi. Najnowsze 
trendy również 

stawiają na 
czerń.
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Dziewczyny motyle

Okulary „motylki” powracają w wielkim 
stylu w najnowszych trendach. Będąc pro-
jektanckim zapożyczeniem z lat pięćdzie-
siątych, znajdują teraz dla siebie miejsce 
w ofercie najważniejszych producentów 
okularów. Wykorzystywany bardziej w oku-
larach korekcyjnych niż w słonecznych kul-
towy kształt skrzydeł motyla jest symbolem 
kobiety typu „piękna, ale nie popadająca       
w przesadę”. „Motylki” są nieodłącznym 
atrybutem dla miłośniczek stylu ugrzecznio-
nego, ale z szelmowskim błyskiem w oku, 
dla seksownej romantyczki, zawieszonej 
gdzieś pomiędzy „Amelią” a „Lolitą”. 

Styl architektoniczny

Na styku sztuki i mody znajdziemy okula-
ry zainspirowane linearnymi, wyraźnie za-
znaczonymi kształtami geometrycznymi. 
Styl architektoniczny przykuwa uwagę od 
pierwszego spojrzenia. Charakterystyczne 
dla tego stylu czyste, wyraziste linie spra-
wiają, że okulary w nim zaprojektowane 
to okulary z charakterem. Są one nieod-
łącznym atrybutem dla wyznawców formy, 
trendsetterów i afficionado mody. 

W egipskim stylu

Projektanci okularów zabierają nas w eg-
zotyczną podróż do czasów starożytnych, 
byśmy mogli na nowo odkryć królewski 
wygląd wyczarowany z olśniewającego 
światła. Ten styl to przywrócenie świata 
starożytnego Egiptu, rozświetlonego i rzu-
cającego niezwykły blask przez okulary, 
które na naszych oczach zamieniają się     
w klejnoty. Metal wykorzystany do produk-
cji okularów w egipskim stylu to złoto, któ-
re dodaje blasku każdemu wizerunkowi lub 
połyskliwe srebro. Rezultat jest niezmien-
nie ten sam - wrażenie luksusu od pierw-
szego spojrzenia, ponadczasowa elegancja 
dla niego i dla niej. Jest to styl odważny, 
pełen przepychu - w sam raz dla faraona.

Opracowanie: INTEROPTYKA
Fot. INTEROPTYKA

Wiadomo już, że w roku 2010 
targi Mido odbędą się w dniach 
5 – 7 marca, czyli, co warto 
podkreślić, będą o jeden dzień 
krótsze. Decyzja taka została 
podjęta po przeprowadzeniu 
ankiety wśród wystawców, któ-
rzy w przeważającej większości 
optowali za skróceniem targów.

Mido 2010
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 informacja w³asna:  Cech Optykow w Warszawie

fot. Andrzej D¹browski, fot. Robert Kilen
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Optyczny     
Poznań 20-21 marca 2009

W przestronnych pomieszczeniach Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się 
kolejna edycja Poznańskiego Salonu Optycznego. 
W wystawie organizowanej wspólnie przez MTP i MCRO udział wzięło 70 firm, które swe ekspozy-
cje prezentowały na łącznej powierzchni ok 700 m2. Poznański Salon Optyczny został już w pełni 
przyjęty i zaakceptowany przez środowisko optyków z całej Polski i cieszy się coraz większym 
zainteresowaniem oraz powodzeniem marketingowym i medialnym. Odnotowano bowiem ok. 
350 osób odwiedzających. 
Najbliższy Poznański Salon Optyczny odbędzie się w dniach 4-5 września br.

Imprezie towarzyszyło Walne Zgromadzenie Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych.

Informacja własna, fot. Waldemar Maciejewski

VII Poznański Salon

98 2009/2    

















106 2009/2    



Na zwykłych soczewkach pojawiają się zarysowania. Nie ma ich na soczewkach Crizal.

• Największa odporność na zarysowania.
Dzięki nowej warstwie SR Booster™, soczewki z powłoką Crizal Forte są tak 
odporne na zarysowania, jak soczewki mineralne z antyrefleksem*.

• Największa odporność na zabrudzenia, łatwość czyszczenia, odpychanie
kurzu, dzięki unikalnym technologiom HSD Process™ oraz i-technology™.

• Nowa, udoskonalona efektywność powłoki antyrefleksyjnej.
Redukcja widocznych odbić światła i intensywności koloru odblasku szczątkowego.

Z Crizalem Forte Twoi klienci dostrzegą wszystkie szczegóły życia.
* Pomiar wykonany przy użyciu testu Bayer’a ISTM. ** Źródło: test sensoryczny, przeprowadzony wśród 100 użytkowników okularów 
w maju 2008r. Ostrość liter oceniana podczas patrzenia przez soczewki zarysowane przy użyciu testu Bayer’a ISTM.  A-B-C: najlepsze, 
z dostępnych na rynku, soczewki konkurencyjne z antyrefleksem. 

Crizal Forte. Wybierz najbardziej zaawansowany produkt na rynku.

Nawet po zarysowaniu Crizal Forte pozostaje najbardziej 
przejrzystą soczewką.**

CRIZAL FORTE

SOCZEWKA A

SOCZEWKA B

SOCZEWKA C

Ostrość widzenia rysunku
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EKSTREMALNIE TESTOWANE

NIE WSZYSTKIE POWŁOKI ANTYREFLEKSYJNE SĄ TAKIE SAME. POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA SUPER HI-VISION JEST 
WYJĄTKOWO ODPORNA NA ZARYSOWANIA. NIE MUSISZ SPRAWDZAĆ JEJ WYTRZYMAŁOŚCI – ZROBILIŚMY TO ZA CIEBIE, 
NIE COFAJĄC SIĘ PRZED NICZYM. POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA SUPER HI-VISION ZAPEWNIA PERFEKCYJNĄ OCHRONĘ, 

DZIĘKI KTÓREJ TWOI KLIENCI MOGĄ CIESZYĆ SIĘ NIESKOŃCZENIE KRYSTALICZNYM OBRAZEM.

SUPER ODPORNA NA ZARYSOWANIA POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA

LOCATION _ :/ SCRATCHTEST-CENTER #1 DATE _ :/ 28-10-2008 : TIME _ :/ 10:30am
4732819_248//3468:6782

STATUSRAPPORT.08WWW.HOYANET.PL

4732819_248//3468:6782

TESTED&APPROVED

SHV_OKO_EkstremTest_Kiler+Girl.i1   1 2009-03-22   19:43:50
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