


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





� 2009/5    



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

skorpion_prasa.pdf   1   8/28/09   9:56 AM

�2009/�











Tnie soczewki
o średnim
i wysokim indeksie
bez nieprzyjemnego
zapachu

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)

Skanuje oprawki
aż do bazy 9

Szybko
i bezpiecznie
wierci

Urodzony, by otwierać nowe horyzonty.

Uwielbia ułatwiać rzeczy
• Nowy interfejs na superczułym

ekranie dotykowym.
Biblioteka kształtów i wierceń.
Wbudowane dystrybutory akcesoriów.

•

•

Posiada wbudowany czujnik
centrowania

W pełni automatyczne centrowanie.
Optyczne skanowanie soczewki
demonstracyjnej.
Wstępna konfiguracja
parametrów wiercenia.
Brak manipulacji soczewką.

•

•

•

•

Przystosowuje się do najśmielszych
innowacji projektanta

Od największej do najmniejszej oprawki.
Cykl oprawy o wysokiej bazie (baza 9)
z pomiarem bazy i kąta krzywizny oprawy.
Mały wymiar B, 17 mm.

•

•

•

Gotowy do podjęcia wszystkich wyzwań,
teraz i w przyszłości
• Nowa platforma hybrydowa.

Skalowany moduł wielonarzędziowy.
Cykl frezowania bez wody.

•

•

Jest elastyczny jak gimnastyk
Kontrola wszystkich wykończeń do bazy 9.
Wyjątkowy stożek o zmiennej geometrii.
Nachylenie narzędzia 30 .

•

•

•
O

Precyzyjnie odczytuje parametry, gwarantując
optymalne dopasowanie za pierwszym razem

Bezwzględnie dokładna kontrola centrowania.
Stałe monitorowanie procesu obróbki.

•

•

Frez wycina
najbardziej
skomplikowane
kształty soczewek

Nie znosi marnowania czasu
Dwukrotnie szybsze rowkowanie, wiercenie i załamywanie krawędzi.
Rozpoznaje Twoje przyzwyczajenia i przewiduje Twoje wybory.
Natychmiastowy dostęp do akcesoriów i informacji.

•

•

•
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 Kursy w MCRO

	 Informujemy,	 że	 Międzywoje-
wódzki	Cech	Rzemiosł	Optycznych	w	Po-
znaniu	organizuje	kursy	refrakcji	różnego	
stopnia	zaawansowania	-	I,	II,	III.	

	 Zajęcia	 kursów	 odbywają	 się					
w	salach	wykładowych	Cechu.	Do	dyspo-
zycji	słuchaczy	są	dwa	kompletne	stano-
wiska	wyposażone	w	foroptery.	Staramy	
się	 zapewnić	 jak	 najlepsze	 warunki	 dy-
daktyczne	w	zakresie	procedur	refrakcji.	
W	 roku	bieżącym	zajęcia	przeprowadza-
ne	w	 siedzibie	 MCRO	 cieszą	 się	 dużym	
zainteresowaniem.

	 Zapraszamy	Państwa	na	kolejne	
edycje	w	 roku	 2010.	 Informujemy	 rów-
nież,	że	w	I	kwartale	2010	roku	będziemy	
organizować	kurs	Doboru	Soczewek	Kon-
taktowych.

Informacji	 udziela	 biuro	 Międzywoje-
wódzkiego	 Cechu	 Rzemiosł	 Optycznych	
w	 Poznaniu;	 tel.	 061	 853-77-83;	 e-mail:	
biuro@mcro.pl

Informacja	własna	
Międzywojewódzki	Cech	
Rzemiosł	Optycznych	

w	Poznaniu







We wrześniu SZAJNA Laboratorium Optyczne, jako pierwsza firma w Polsce, rozpoczęła pro-
dukcję supertwardej powłoki antyrefleksyjnej Diament AR. Tym samym, po raz pierwszy polskim spe-
cjalistom udało się stworzyć powłokę antyrefleksyjną łączącą w sobie najwyższe parametry przeciwod-
biciowe z ponadprzeciętną, diamentową twardością. 

 Badania laboratoryjne dowiodły, iż Diament AR jest ponad 4 razy bardziej odporny (wynik 
powyżej 12 w Teście Bayera) na uszkodzenia mechaniczne i zarysowania niż standardowe powłoki, 
zapewniając twardość zbliżoną do szkieł mineralnych. Na jego wysoki standard wpływają również pa-
rametry olefobowe (superśliskie warstwy antytłuszczowe ułatwiają czyszczenie), ulepszone właściwości 
antystatyczne (utrudniają osadzanie się kurzu i brudu) oraz hydrofobowe (zapewniają szybkie odprowa-
dzanie wody i zapobiegają parowaniu soczewek).

 Wielu użytkowników okularów nie zdaje sobie sprawy, iż nawet drobne zarysowania oraz za-
brudzenia obniżają estetykę soczewek oraz wpływają na pogorszenie parametrów widzenia. Rysy oraz 
smugi powodują, iż obraz staje się mniej widoczny i konieczny jest większy, niż wynikający z danej 
wady wzroku, wysiłek akomodacyjny oka. Powłoka Diament AR najskuteczniej radzi sobie ze wszystki-
mi czynnikami przyczyniającymi się do spadku jakości widzenia. Jej diamentowa twardość, wyjątkowa 
przejrzystość oraz superśliskie warstwy olefobowe oferują użytkownikowi wysoką niezawodność oraz 
brak konieczności częstego czyszczenia okularów.

 Wprowadzenie nowej powłoki ma związek z gruntowną modernizacją Laboratorium Powłok 
Cienkowarstowych oraz wdrożeniem przez SZAJNA Laboratorium Optyczne nowej technologii napyleń 
cienkowarstwowych. Jak zapewniają przedstawiciele firmy w najbliższym okresie całkowicie wycofane 
zostaną starsze (pochodzące z okresu lat 90) urządzenia do napylania powłok antyrefleksyjnych, a pro-
dukcja odbywać będzie się wyłącznie na nowoczesnych liniach technologicznych firmy SatisLoh. 

 Diament AR dostępny jest na wszystkich organicznych soczewkach recepturowych wytwa-
rzanych w gdyńskim laboratorium. Szczegółowe informacje dotyczące oferty uzyskać można w Dziale 
Obsługi Klienta oraz u Regionalnych Specjalistów ds. Sprzedaży SZAJNA Laboratorium Optyczne.

Informacja Szajna Laboratorium Optyczne

Supertwardy
antyrefleks 
z SZAJNA 
Laboratorium
Optyczne
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Mediolan
Policja Finansowa skon-
fiskowała podrobione 
okulary

Mediolańska Policja Finansowa 
skonfiskowała prawie sześć ty-
sięcy par podrobionych okularów            
w ramach operacji Overlook, która 
została przeprowadzona na prze-
łomie lipca i sierpnia w Mediolanie 
i Varese. Dwóch obywateli Chin 
zostało aresztowanych pod zarzu-
tem fałszerstwa i rozprowadzania 
podrobionych towarów. 

Operacja Overlook była największą 
tego rodzaju akcją skoncentrowaną 
na branży optycznej: policja skon-
fiskowała 588 997 par okularów                                       
o wartości szacowanej na 4 – 6 
milionów euro. Wśród zarekwiro-
wanych towarów znalazły się oku-
lary przeciwsłoneczne najbardziej 
znanych marek oraz okulary korek-
cyjne, zwłaszcza te przeznaczone 
dla dzieci. Żadne ze skonfiskowa-
nych okularów nie spełniały choć-
by minimalnych wymogów bezpie-
czeństwa, a pomimo tego miały 
zostać wprowadzone do obrotu na 
włoskim rynku po średniej cenie 7 
euro.

450 000 par okularów przeciw-
słonecznych nie posiadało znaku 
CE gwarantującego, że produkt 
spełnia wymogi bezpieczeństwa. 
Jednocześnie 60 000  par okula-
rów leczniczych nie spełniało wy-
mogów prawnych obowiązujących 
dla tego typu produktów. Według 
komendanta jednostki Mediolań-

skiej Policji Finansowej Roberto 
Fazio, operacja Overlook skiero-
wała uwagę opinii publicznej na 
działalność dystrybucyjną pro-
wadzoną w ramach tego rodzaju 
zorganizowanej przestępczości      
i po raz kolejny uświadomiła „jak 
istotne jest, by obywatele Włoch 
kupowali bezpieczne i oryginalne 
produkty w sklepach specjali-
stycznych. 

Wielka Brytania
Kampania Antynarko-
tykowa Ministerstwa 
Transportu

Ruszyła warta ponad 2 miliony 
funtów kampania realizowana 
przez Ministerstwo Transportu, 
której celem ma być pokazanie, 
w jaki sposób po wielkości źre-
nicy można wykryć, że kierowca 
jest pod wpływem narkotyków. 
Kampania wystartowała pomimo 
tego, że Ministerstwo Transportu 
wydało raport, w którym zaleca 
zaprzestanie przeprowadzania 
przez policję testów badających 
wielkość źrenic.

Zgodnie z Raportem z Badań nad 
Bezpieczeństwem w Ruchu Dro-
gowym mającym monitorować 
skuteczność Testów na Zaburze-
nie Pola Widzenia (FIT),  badanie 
przeprowadzone za pomocą in-
strumentu do pomiaru wielkości 
źrenic nie poprawiło skuteczności 
FIT a dokładność pomiaru była 
bardzo niska. 

Opiaty powodują zwężenie źrenic, 
natomiast konopie, halucynogeny 
czy stymulanty wywołują rozsze-
rzanie źrenic. Pomimo faktu, iż 
Ministerstwo Transportu samo 
wydało raport zalecający zaprze-
stanie przeprowadzania testów 
badających wielkość źrenic, wie-
rzy ono, że kampania, która kosz-
towała ponad 2 miliony funtów 
będzie skuteczna.  Testy takie 
przeprowadza się razem z innymi 
badaniami ponieważ rozszerzenie 
źrenic może być wywołane przez 
różne czynniki. Chociaż narkotyki 
nie są jedynym czynnikiem, który 
mimowolnie oddziałuje na źreni-
ce, to jest to jedna z oznak, której 
obecność policjanci mogą spraw-
dzać w trakcie kontroli. 

Kampania mająca na celu uświa-
domienie skali niebezpieczeństwa 
związanego z zażywaniem narko-
tyków a następnie prowadzeniem 
samochodu jest godna najwyż-
szego uznania, lecz potencjalne 
wykorzystanie wskazań instru-
mentu do pomiaru wielkości źre-
nic jako dowodu wystarczającego 
do oskarżenia kierowcy o pro-
wadzenie pojazdu pod wpływem 
narkotyków może prowadzić do 
niesprawiedliwego traktowania, 
gdyż sugerowanie, że zwężenie 
źrenic jest oznaką, że kierow-
ca jest pod wpływem substancji 
odurzających jest wysoce niedo-
kładne.

Opracowanie: INTEROPTYKA
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Firma DAPP Ecoservice producent syste-
mu do obsługi salonów i zakładów op-
tycznych DAPP Optic zaprasza na organi-
zowaną przez siebie 3 grudnia 2009 roku 
w Warszawie konferencję poświęconą roli 
oprogramowania komputerowego w no-
woczesnym zakładzie optycznym. 

Zainteresowani optycy mogą zgłaszać chęć uczestnictwa telefonicznie, poprzez przesłanie formularza zgło-
szeniowego dostępnego w prasie branżowej oraz na stronie www.dapp.pl
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.

Organizator gwarantuje profesjonalną salę konferencyjną, miłą atmosferę, poczęstunek. Wśród uczestni-
ków konferencji zostaną rozlosowane nagrody rzeczowe oraz licencja systemu Dapp Optic Standard.

Zapraszamy

Informacja własna DAPP Ecoservice

NXT® to jedyny polimer, który jest równie wytrzymały co metal. Ponadto, NXT® to technologia, która        
w najbardziej skuteczny obecnie sposób filtruje szkodliwe promieniowanie słoneczne. Materiał ten posiada 
jeszcze inne cechy, które sprawiają, że idealnie nadaje się on do produkcji oprawek lub elementów opra-
wek. Jest on całkowicie bezodpryskowy, odporny na działanie substancji chemicznych i biokompatybilny. 
Ponadto, polimer ten nie wydziela substancji chemicznych szkodliwych dla skóry, nie przepuszcza promieni 
ultrafioletowych i nie reaguje negatywnie na pot lub kosmetyki. Dlatego też nie ulega zniszczeniu. NXT® 
charakteryzuje się wysoką przejrzystością, dzięki której oprawki wykonane z tego materiału korzystnie pod-
kreślają rysy twarzy. Już od kilku lat naukowcy i projektanci eksperymentowali z tym polimerem, badając 
jego różne zastosowania z wykorzystaniem walorów estetycznych i potencjału we współczesnym designie. 

Materiał ten jest obecnie wykorzystywany przez takie niszowe firmy jak Polaris, Eye’DC i Glorify. Intercast 
Europe jest bardzo zadowolona ze strategicznego aliansu z De Rigo, firmą cieszącą się ugruntowaną pozycją 
na międzynarodowym rynku, będącą swoistym wzorcem standardów dla innych firm, która zdecydowała się 
wykorzystać technologię NXT® w nowej kolekcji okularów Police. Kolekcja pojawi się na rynku w marcu.

Informacja własna Intercast Europe

I Konferencja 
DAPP OPTIC

Technologia NXT®
Na rynku pojawił się nowy materiał, który 
rewolucjonizuje branżę optyczną
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Izoplast 153 TRV M

TRIVEX

- soczewki wykonywane

z materiału , odporne na przełamywanie,

lekkie, odporne na działanie substancji chemicznych,

małe aberracje chromatyczne

- teraz także w ofercie magazynowej.

Dwa szerokie, niezależne magazyny soczewek z powłokami antyrefleksyjnymi, do wyboru

AR3-Szmaragd lubAR8-Ideal.pl dostępne „od ręki”.

Szczególnie polecamyszeroki zakresmocydodatnichwśrednicy70mm.

JZO - widzenie bez granic

Trivex jest znakiem handlowym PPG Industries.

W OFERCIE JZO

www.jzo.com.pl
Więcej informacji
u Przedstawicieli Handlowych JZO, Przedstawicieli Regionalnych JZO oraz w Dziale Sprzedaży Krajowej JZO.

212009/5



	 Światowy Dzień Wzroku obchodzony jest co roku w drugi 
czwartek października, by skierować uwagę opinii publicznej na kwestię 
możliwej do uniknięcia ślepoty oraz niedowidzenia. Celem obchodów 
Światowego Dnia Wzroku jest również próba przekonania rządów oraz 
ministrów zdrowia do uczestniczenia w tej inicjatywie i co ważniejsze do 
przeznaczenia stosownych środków na realizację krajowych programów 
profilaktyki ślepoty. Organizatorzy pragną również propagować wiedzę 
na temat zapobiegania ślepocie oraz na temat inicjatywy VISION 2020,  
która została powołana do zlikwidowania do roku 2020 głównych czyn-
ników odpowiedzialnych za możliwą do uniknięcia ślepotę poprzez za-
gwarantowanie pomocy w planowaniu, opracowywaniu oraz wdrażaniu 
krajowych programów opieki zdrowotnej w zakresie ochrony wzroku 
opartych na 3 strategiach: walki z chorobami wzroku, rozwoju zasobów 
ludzkich, infrastruktury i technologii oraz wprowadzania w życie zasad 
podstawowej opieki medycznej. 

Niedowidzenie u 145 milionów osób jest spowodowane nieskorygowaną 
wadą refrakcji (krótkowzroczność, dalekowzroczność lub astygmatyzm). 
W większości przypadków możliwa jest poprawa widzenia poprzez za-
stosowanie okularów.

Światowy Dzień Wzroku
       Płeć a Zdrowy Wzrok 

Opracowanie: Interoptyka

W 80% przypadków można 
uniknąć ślepoty poprzez od-
powiednie leczenie lub profi-
laktykę, a tego rodzaju inter-
wencje należą do najbardziej 
wydajnych działań systemu 
opieki zdrowotnej
90% osób dotkniętych ślepo-
tą żyje w krajach o niskim po-
ziomie dochodu narodowego
Zaćma to główna przyczyna 
ślepoty – jednakże można ją 
wyleczyć przeprowadzając 
prosty, niedrogi zabieg
8 milionów osób na świecie 
nie widzi z powodu niesko-
rygowanej wady refrakcji. 
Proste badanie wzroku i od-
powiednio dobrane okulary 
mogłyby przywrócić tym oso-
bom dobry wzrok

The Right to Sight

Hasłem przewodnim Światowego Dnia Wzroku 2009 
jest: Płeć a Zdrowy Wzrok – równy dostęp do opieki 
zdrowotnej

Organizatorzy pragną w tym roku zwrócić uwagę opinii publicz-
nej na następujące fakty:

Około dwie trzecie osób dotkniętych ślepotą na całym 
świecie to kobiety i dziewczęta – kobiety narażone są na 
znacznie większe ryzyko utraty wzroku niż mężczyźni

W wielu miejscach na świecie mężczyźni mają dwa razy 
lepsze możliwości skorzystania z opieki zdrowotnej niż 
kobiety
Równy dostęp do opieki zdrowotnej w zakresie ochro-
ny wzroku mógłby znacznie ograniczyć ilość przypadków 
ślepoty w krajach rozwijających się

Na świecie jest około 269 milionów osób słabowi-
dzących oraz 45 milionów dotkniętych ślepotą.

Proste i skuteczne strategie 
sprawdzają się w likwidowaniu 
nierówności w ramach inicjatywy 
VISION 2020 The Right to Sight 
- Prawo do Zdrowego Wzroku.
Nie zapominajmy: 

Na koniec warto podkreślić, że   
w przypadku niepodjęcia sku-
tecznych działań na znaczną ska-
lę liczba osób dotkniętych ślepo-
tą może do roku 2020 wzrosnąć 
nawet do 76 milionów. 
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komfortowe widzenie w każdym wieku,

w małych oprawach...

Intro Mini - soczewki z krótkim kanałem

progresji wykonywane w Laboratorium JZO

z wykorzystaniem cyfrowej technologii

obróbki z progresją napowierzchniwklęsłej.

oferta soczewek Intro/Intro Mini

Bogata

W OFERCIE JZO

Do końca roku na soczewki Intro i Intro Mini obowiązuje

pozwoli spe ni oczekiwania ka dego

Klienta niezale nie od preferowanej

aktywno ci, czy rodzaju wybranej oprawy.

Bardzo prosty wybór Klientom, którzy wybrali du

opraw polecamy Intro, Klientom, którzy zdecydowali si na

ma opraw zalecamy IntroMini.

ł ć ż

ż

ś

- żą

ę ę

łą ę

od cen katalogowych!

OFERTA CENOWA - aż do rabatuSpecjalna 20%*

www.jzo.com.pl

JZO - widzenie bez granic

* d o ł .otyczy Izoplast 150 Intr /Intro Mini, pozosta e soczewki Intro i Intro Mini - 15% rabatu

Więcej informacji
u Przedstawicieli Handlowych JZO, Przedstawicieli Regionalnych JZO oraz w Dziale Sprzedaży Krajowej JZO.
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 Święto Hieronima
W dniach 11 - 12 września Polska Optyka Okularowa uroczyście obchodziła święto swojego patrona -                  

Św. Hieronima. Tradycyjnie organizatorem tego święta jest Małopolski Cech Optyków. Wydarzenie to zajmuje wyjąt-

kowe miejsce w kalendarzu Cechu. O randze i skali imprezy świadczy choćby lista gości. Zaproszono 120 osób. 

 Pierwszego dnia uroczystość rozpoczęła się pięknym koncertem fortepianowym w odrestaurowanym dwor-

ku Ignacego Paderewskiego w Kąśnej pod Ciężkowicami. Później zaproszeni goście wzięli udział we Mszy Świętej          

w kościele w Cieniawie (niedaleko Nowego Sącza). Dzień zakończyło wspólne grillowanie przy muzyce i tańcach            

w Ośrodku Kompleksu Rekreacyjno - Wypoczynkowego „Cieniawa”. Ośrodek malowniczo położony w dolinie potoku 

Zarębianka u podnóża Rosochatki i Jodłowej Góry był w tym roku bazą naszej imprezy. 

 Drugiego dnia odbyła się wycieczka do Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik” państwa Kasztelewi-

czów w Stróżach. Na terenie kompleksu pszczelarskiego znajduje się unikatowy w skali europejskiej skansen - Muzeum 

Pszczelarstwa im. Bogdana Szymusika. Wizyta obejmowała zwiedzanie, prezentację i degustację lokalnych specjałów 

z możliwością ich zakupu. Po obiedzie producenci i dystrybutorzy branży optycznej zaprosili uczestników imprezy na 

wystawę swoich produktów, a zwieńczeniem sobotniego dnia był uroczysty bankiet uświetniony wytrawnym jadłem    

i trunkami. Jak co roku odbyła się również licytacja, z której dochód został przeznaczony na cele charytatywne. 

Pełni wrażeń, nowych 

znajomości oraz wiary              

w dobre jutro polskiej 

optyki okularowej pod pa-

tronatem Św. Hieronima, 

pożegnaliśmy gościnne 

progi ośrodka w Cieniawie             

w niedzielę po śniadaniu.

Obszerny fotore-
portaż z obchodów 
dnia Św. Hieronima 
- patrona optyków, 
znajdą Państwo na 
stronie interneto-
wej  Małopolskiego 
Cechu Optyków:
www.cech-opty-
kow.pl

Informacja własna Małopolskiego 
Cechu Optyków

Fot. Marcin Krajnik

Dworek Ignacego Paderewskiego w Kąśnej pod Ciężkowicami - 
zdjęcie pamiątkowe po wysłuchaniu koncertu.

Na zdjęciu Ilona Rojewska ( finalista pr. IDOL ) 
gwiazda wieczoru zabawia uczestników 
w „Cygańskim klimacie”

Msza Święta w kościele w Cieniawie
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Cena od 238,- PLN
netto
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32-400 Myślenice, ul. Dąbrowskiego 65b
tel. 012 636 62 12, tel. kom. 693 273 594
fax 012 274 44 13, e-mail: optical@o2.plWojciech Skawski

O F E R T A  Z  N A G R O D A M I

 

Zapraszamy do współpracy.  
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BAL OPTYKÓW 2010
16 stycznia 2010 r. Klub Galop w Zielonce

Rezerwacje do 15.12.09 r. przyjmuje Biuro Cechu, cena od osoby 230 zł

 Zapraszamy Państwa na niepowtarzalną imprezę - II Karnawałowy BAL OPTYKÓW 
2010, w dniu 16 stycznia 2010 r., organizowany przez Cech Optyków w Warszawie dla optyków, 
firm optycznych i wszystkich przyjaciół, znajomych oraz sympatyków środowiska optycznego.  
Przewidzianych jest wiele atrakcji i niespodzianek. Zabawę uatrakcyjnią występy artystów. Tak 
jak rok temu będziemy wspaniale bawić się do białego rana, przy dźwiękach muzyki na żywo. 
Wyśmienitą zabawę taneczną z atrakcjami i konkursami poprowadzi profesjonalny wodzirej. 

 Bal odbędzie się w Klubie Galop w Zielonce przy ul. Poniatowskiego 46. Jest to centrum 
bankietowo-gastronomiczne posiadające doskonałą kuchnię, stylowo zaaranżowane wnętrza, 
ekskluzywne sale i komfortową bazę hotelową, ochronę oraz parking strzeżony. Klub Galop słynie 
z wyjątkowej staropolskiej kuchni oraz dań i wyrobów przygotowywanych według tradycyjnych 
receptur z czasów szlacheckich.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w BALU OPTYKÓW prosimy o zgłoszenia do Biura Cechu do dnia 15 
grudnia, tel./fax 22 635 78 67 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00, e-mail: cech.optyk@interia.pl

ZAPRASZAMY!

Informacja własna Cechu Optyków w Warszawie
Fot. Arch.
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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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Nawet w tak trudnym kontekście ekonomicz-
nym organizatorom Mondial de l’Optique 2009 
udało się stawić czoła przeciwnościom i mimo 
wszystko zapewnić klimat biznesowy sprzyjający 
nawiązywaniu kontaktów handlowych i zawiera-
niu transakcji. 

Pomimo nałożenia się na siebie dwóch wyso-
ce niesprzyjających okoliczności – słabej kon-
dycji światowej gospodarki oraz docierającym 
ze wszystkich stron doniesieniom o pandemii 
wirusa H1N1, Światowym Targom Optycznym 
SILMO 2009 udało się zrealizować swoją misję. 
Wprawdzie odnotowano spadek ilości osób od-
wiedzających 43. edycję targów (liczba ta spad-
ła do 32 000, czyli o 20% w stosunku do po-
przednich edycji), lecz wystawcy mogli docenić 
zarówno profesjonalizm kupujących jak i bardzo 

Forum Tendencji to stały punkt programu targów, który również w tym roku, tradycyjnie już,  
cieszył się dużym zainteresowaniem profesjonalistów z branży. Jednakże tegoroczną edycję 
wzbogacono o zupełnie nową inicjatywę - Silmo Atelier Merchandising. Jest ona skierowana do 
wszystkich optyków poszukujących nowych pomysłów na urządzenie swojego salonu, a skupia 
się konkretnie na witrynie sklepowej. Na otwartej przestrzeni, w centrum targów powstało Atelier 
Merchandising, gdzie przedstawiono bardzo inspirujące pomysły na aranżację witryn sklepowych 
w różnych tematykach. Misją Mondial de l’Optique jest również promowanie wymiany informacji   
i stąd, w ramach tej nowej inicjatywy, optycy mogli na żywo zaczerpnąć porady u dekoratorów 
witryn sklepowych oraz specjalistów do spraw merchandisingu w zakresie działalności operacyj-
nej oraz rozwiązań dla konkretnych problemów. W celu uzyskania takiej profesjonalnej porady, 
optyk musiał jedynie zarejestrować się na stronie www.silmoparis.com po to, aby móc zupeł-
nie za darmo skorzystać z cennych wskazówek podczas 4 dni targów. Warto dodać, że Silmo Ate-
lier Merchandising przez wszystkie cztery dni targów było tłumnie odwiedzane przez uczestników 
tegorocznej edycji, którzy wyrażali swoją aprobatę dla tego nowatorskiego pomysłu. 

Silmo Atelier Merchandising

elastyczne i dostosowane do potrzeb klien-
tów podejście organizatorów imprezy, którzy 
z jednej strony dążą do tego, by podstawo-
wym celem targów było nawiązywanie sto-
sunków handlowych i wymiana informacji,                         
a z drugiej strony pragną stworzyć przyjazną 
i swobodną atmosferę. Warto zauważyć, że 
jeżeli chodzi o rozkład odwiedzających targi 
z Francji i z zagranicy, proporcje nie uległy 
zmianie, gdyż w tym roku wartości procen-
towe wyniosły odpowiednio 49 i 51. 

Silmo 2009
wydarzenie okresu 
przejściowego

80 2009/5    



SILMO 2010

Wszystko wskazuje na to, że targi SILMO 2010, 
które odbędą się w dniach 23 – 26 września, okażą 
się inspirującym wydarzeniem. Organizatorzy już 
pracują nad zmianą wizerunku imprezy, począwszy 
od jasno sformułowanego sloganu reklamowego 
„nowe ambicje, nowe kontakty, nowe możliwości 
biznesowe.” Oczywiście te stałe punkty programu, 
które co roku sprawdzają się wśród uczestników 
targów zostaną zachowane bez zmian w dalszych 
edycjach. 

Na koniec dobra wiadomość dla wszystkich tych, 
którzy ciągle jeszcze wspominają zwycięzców 
ubiegłorocznej edycji Silmo d’Or. Na oficjalnej 
stronie Targów Silmo www.silmoparis.com znaj-
duje się ciekawa aplikacja Wirtualna Przymie-
rzalnia. Dzięki niej można, wykorzystując swoje 
zdjęcie, „przymierzyć” okulary stworzone przez 
zwycięzców nagrody Silmo d’Or 2008 a także inne 
najnowsze i najmodniejsze modele. 

opracowanie: Interoptyka
na podstawie materiałów prasowych SILMO
fot. SILMO
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Jak tłumaczy Guy Charlot, prezes Targów Sil-
mo, - „Nasze proaktywne nastawienie moty-
wuje nas do podejmowania działań, które naj-
bardziej przysłużą się branży optycznej, co nie 
zawsze jest proste i w pełni zrozumiałe dla osób 
postronnych. Jednakże, jesteśmy przekonani, 
że w obliczu problemów powstałych w wyniku 
światowej recesji konieczna jest reakcja z naszej 
strony. Znajdujemy się obecnie w okresie przej-
ściowym i dlatego wydaje nam się, że przyszło-
roczna edycja targów będzie odpowiednią okazją do wprowadzenia udoskonaleń. Pragniemy, by 
atmosfera Silmo stała się bardziej przyjazna dla uczestników, a jednocześnie by targi przynosiły 
bardziej wymierne rezultaty. Dlatego też podjęliśmy decyzję o przeniesieniu imprezy do mię-
dzynarodowego centrum wystawowego Paris-Nord Villepinte, które usytuowane jest w pobliżu 
lotniska Charles de Gaulle, stacji TGV CDG2 oraz ważnego węzła drogowego. Będziemy mogli     
w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez przestronne i nowoczesne hale wystawowe, co 
uczestnikom przyszłorocznych targów zapewni najwyższą jakość usług.”

Zapadła decyzja 
o przeniesieniu im-
prezy. W przyszłym 

roku targi odbędą 
się w centrum wy-

stawowym
Paris-Nord-

Villepinte
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