
Bardziej efektywne na zewnątrz
Bardziej efektowne wewnątrz 
Przedstawiamy Suntech Intense, najnowszej generacji 
soczewki fotochromowe firmy Hoya. 

Zaskakująco przejrzyste wewnątrz (95% transmitancji światła), 
szybko przyciemniają się, uzyskując intensywny kolor 
na zewnątrz (aż do 85%). 

W porównaniu z soczewkami 
Suntech 2.0, soczewki 
Suntech Intense 
są do 3% jaśniejsze 
w pomieszczeniach 
i aż do 11% ciemniejsze 
na zewnątrz.

To doskonałe rozwiązanie 
na co dzień, które idealnie 
pasuje do dynamicznego 
stylu życia Twoich klientów. 

Suntech Intense są dostępne we wszystkich popularnych 
materiałach i konstrukcjach firmy Hoya.

Suntech Intense_OKO_03-2011.indd   1 2011-03-24   11:14:52



Hoya wprowadza technologię TrueForm 
TrueForm to nowa technologia obliczeniowa 
i produkcyjna, w której zasady freeform stosowane 
są do półproduktów konwencjonalnych soczewek 
z zewnętrzną powierzchnią progresywną, takich jak 
Hoyalux Summit Pro i Hoyalux Summit CD.
Oznacza to, że każda korekcja jest unikalnie 
przeliczana i produkowana, gwarantując idealne 
odwzorowanie obrazu w soczewce. 
Stosując dodatkową  korekcję aberracji 
dla każdej osi widzenia, wspieraną 
przez technologię asferyzacji  
powierzchni wewnętrznej, uzyskujemy 
zoptymalizowane widzenie na całej 
powierzchni soczewki.

Korzyści dla Twoich klientów: 
• precyzja na poziomie pixeli 
• zoptymalizowana ostrość widzenia
• sprawdzone konstrukcje wykonywane 

z jeszcze większą dokładnością 

Jakość dnia dzisiejszego spotyka się z wiodącą technologią jutra

TrueForm_OKO_03-2011.indd   1 2011-03-24   11:37:39
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA
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TARGI SILMO 2011 – 
AMBITNE ZAMIERZENIA

Targi SILMO dokładają wszelkich starań, aby 
przez cały rok towarzyszyć branży optycznej, 
a jednocześnie wzmacniać i dynamizować tę 

jedyną w swoim rodzaju optyczną imprezę 
targową. Cztery silne filary tworzą unikalną 

architekturę, która oferuje najlepszą platformę 
biznesową, możliwość codziennej, interaktyw-
nej wymiany doświadczeń, dostęp do szkoleń 
oraz informacji branżowych, a także najnow-

szych innowacji i kreacji. 

SILMO PARIS, Międzynarodowe Targi Optycz-
ne, od tego roku kierowane przez Philippe’a 

Lafonta, odnalazły już swój rytm i odbędą 
się w najbardziej dogodnym terminie: od 29 
września do 2 października 2011- w miejscu 
sprzyjającym wystawcom i odwiedzającym - 

w Parku Ekspozycyjnym Paris Nord Villepinte, 
na skrzyżowaniu międzynarodowego biznesu. 

LINK BY SILMO, uruchomiona w zeszłym roku 
wirtualna sieć zrzesza profesjonalistów, którzy 
wymieniają się informacjami, dyskutują i przez 
cały rok dzielą się doświadczeniami z targów.

SILMO ACADEMY, przestrzeń wzbogacania 
wiedzy pod kierownictwem Guy’a Charlota 
i animowana przez radę naukową, po raz 

drugi zaprezentuje kolokwium naukowe, które 
odbędzie się 29 i 30 września. To wydarzenie 

jest skierowane do wszystkich profesjonali-
stów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę 
w dziedzinie widzenia i optyki, aby jak najle-

piej odpowiedzieć na potrzeby swoich klientów 

SILMO D’OR, jedyne nagrody sektora optycz-
nego rozpoznawalne i wyczekiwane na arenie 

międzynarodowej, które co roku wyróżniają 
najlepsze  know-how, talenty, innowacje 

i kreatywność.    

Te cztery filary znajdują symboliczne od-
zwierciedlenie w nowej kampanii reklamowej 

targów, która stawia jednocześnie na ciągłość 
i odświeżenie wizerunku, prezentując obraca-

jące się kostki wyrażające wszystkie oblicza 
SILMO, całą atrakcyjność targów w dynamicz-

nej kolorystyce.  

Przedstawicielstwo SILMO w Polsce:
PROMOSALONS POLSKA Warszawa,

tel. 22 815 64 55  fax. 22 815 64 80,
  e-mail:  promopol@it.pl



XENOX



• polaryzacja
• atwy monta
• wygoda w u ytkowaniu
• atrakcyjna cena
• 3 kolory
• 3 rozmiary: ma y, redni, du y
• ochrona UV



W folderze HAYNE ORIGINAL tak e:
przylepce HAYNE PADS, spray antypo lizgowy i ochronny 
Gecko Lensgrip, koperty na prace, chemikalia, jednoogniskowe 
soczewki okularowe 

Nowa linia produktów Hayne Original

CIERECZKI
Z MIKROFAZY

P YN
DO CZYSZCZENIA

ETUI

Profesjonalna oferta handlowa dla optyków,
wzbogacona o ciekawe propozycje w konkurencyjnych cenach

HAYNE ORIGINAL
Nowa linia produktów Hayne

70PLN

2,90PLN

79PLN3,75PLN

20 szt.
100 szt.1 szt.

HAYNE Polska Sp. z o.o.         tel.: 61 841 02 05         fax: 61 840 34 57         info@hayne.pl         www.hayne.pl 

Wszystkie ceny s  cenami netto



Przylepce do szlifowania
Folie soczewkowe
Plastry do terapii okluzyjnej
Okulary ochronne
Kleje i ta my mocuj ce

Materia y optyczne



Pełna oferta sprzętu okulistycznego 
i optycznego fi rmy VISIONIX. 
Największy wybór pomocy optycznych.

tel. +48 71 785 09 68
ul. Parandowskiego 21, 54-622 Wrocław biuro@ophtalmica.pl

www.ophtalmica.pl
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Hoya Faculty - 
szlifowanie talentu

W dniach 7 - 9 marca 2011 firma Hoya zaprosiła 

dwudziestu dwóch wiodących przedstawicieli op-

tyki i optometrii w Polsce, do nowootwartego cen-

trum edukacyjnego Hoya Faculty w Budapeszcie, 

na seminarium pod tytułem „Szlifowanie talentu”.

Nie jest tajemnicą, że właściwy dobór soczewek 
progresywnych jest prawdziwą sztuką i nie lada 
wyzwaniem. Gwarancją sukcesu oraz satysfak-
cji klienta jest odpowiednia wiedza i zrozumienie 
zagadnienia. Celem seminarium było stworzenie 
fundamentów skutecznej interpretacji soczewek 
progresywnych, sposobu ich doboru, stosowania 
protokołu badania oraz podejmowania decyzji 
umożliwiających osiągnięcie najwyższej jakości wi-
dzenia obuocznego. 

Podczas trzydniowej sesji, wykładowcy z różnych 
krajów, będący autorytetami w dziedzinie optyki, 
optometrii i okulistyki, omówili wiele interesują-
cych zagadnień, poczynając od optycznych pod-
staw personalizacji, precyzyjnej analizy pacjenta 
oraz  technologii iD FreeForm, poprzez prezentację 
nowego protokołu optometrycznego, konsekwen-
cji niedokładnego badania i sposobów postępowa-
nia w przypadku braku adaptacji, a skończywszy 
na indywidualnym profilu widzenia i badaniu opto-
metrycznym w praktyce.

Informacja: Hoya Lens Poland

News

Przez cały czas uczestnicy mogli korzystać z doskona-
le wyposażonych sal warsztatowych, między innymi 
pomieszczenia do badania refrakcji oraz sali MultiVice 
(Multifocal and Advice).   

Wolne chwile między zajęciami wypełniały atrakcje,   
o które w Budapeszcie nie trudno. Możliwość podzi-
wiania uroków tego zachwycającego miasta w połą-
czeniu z doznaniami kulinarnymi oferowanymi przez 
najlepsze restauracje oraz doskonałe zaplecze hotelo-
we, były niewątpliwie miłym dodatkiem. 

Idea seminarium spotkała się z bardzo pozytywną 
oceną uczestników. Wielu z nich wyraziło chęć wzię-
cia udziału w kolejnych sesjach, bo jak sami twier-
dzą, poszerzanie wiedzy jest procesem nieustającym,             
a możliwość wymiany doświadczeń – bezcenna. Dla-
tego już dziś firma Hoya zapewnia, że będzie organi-
zować takie seminaria w przyszłości.
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Nagroda iF material award 2011 dla 
materiału Eyvia 1.74  firmy Hoya

1. marca, podczas cere-
monii International Forum 

Design Award na targach CeBIT 
w Hanowerze, nowy, wysokoin-
deksowy materiał Eyvia 1.74 firmy 
Hoya, otrzymał prestiżową nagro-
dę iF material award 2011. Jury 
doceniło sposób w jaki materiał 
łączy w sobie znakomite własności 
optyczne z lekkością i wyjątkową 
cienkością. Eyvia 1.74 to ultra-
cienki i lekki materiał organiczny, 
będący doskonałym rozwiązaniem 
dla osób posiadających wysokie, 
zarówno dodatnie jak i ujemne, 
wartości korekcyjne. Soczewki 
wykonane z materiału Eyvia 1.74 
zapewniają nie tylko naturalne 
widzenie, ale także doskonały 
komfort noszenia oraz estetyczny, 
atrakcyjny wygląd. Efekt „powięk-
szenia” lub „pomniejszenia” oczu, 
charakterystyczny dla grubszych 
soczewek, w tym wypadku nie 
występuje.  
 Materiał jest wytrzymały i ela-
styczny, co ułatwia prace monta-
żowe, takie jak wiercenie i rowko-
wanie.
 Dzięki temu sprostanie oczeki-
waniom klientów w kwestii  dobo-
ru modnych i eleganckich opraw 
jest znacznie łatwiejsze. Informacja: Hoya Lens Poland

News

 Soczewki Eyvia 1.74 są dostępne wyłącznie w połącze-
niu z najlepszymi konstrukcjami i uszlachetnieniami firmy 
Hoya, gwarantującymi najwyższą jakość widzenia, wyjąt-
kowy komfort użytkowania i modny wygląd.
 Nagroda iF material award jest nie tylko uznaniem 
dla zalet materiału Eyvia 1.74, ale także potwierdzeniem 
wiodącej pozycji firmy Hoya w dziedzinie rozwoju nowych 
materiałów. 
 To już trzecie wyróżnienie zdobyte przez firmę Hoya 
w tej kategorii. Do tej pory nagrodę otrzymały powłoki 
antyrefleksyjne Super Hi-Vision i Hi-Vision LongLife. 
 Nagroda iF w kategorii materiał została przyznana po 
raz pierwszy w 2005 roku i od tego czasu jest swego ro-
dzaju barometrem trendów w technologii materiałowej. 
Nagroda jest przyznawana przez międzynarodowych eks-
pertów i na całym świecie jest synonimem doskonałej ja-
kości. 
 W tym roku o nagrodę rywalizowało 59. uczestników     
z 16 krajów. 
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Firma Hoya, z powodzeniem wykorzy-
stująca technologię freeform od wie-
lu lat, postanowiła zastosować ją na 
szerszą skalę, także do istniejących 
konstrukcji soczewek.  
 W kwietniu br. wprowadziła do swo-
jej oferty soczewki progresywne wy-
konywane w nowej technologii True-
Form. 
 TrueForm to nowa technologia ob-
liczeniowa i produkcyjna, w której 
zasady freeform stosowane są do pół-
produktów konwencjonalnych socze-
wek z zewnętrzną powierzchnią pro-
gresywną, takich jak Hoyalux Summit 
Pro i Summit CD. Rozkład progresji na 
przedniej powierzchni pozostaje bez 
zmian, gdyż jest to wyjściowa kon-
strukcja soczewki, która ma decydu-
jący wpływ na jakość odwzorowania. 
Dotychczas konwencjonalna techno-
logia obróbki powierzchni optymali-
zowała soczewkę o danej korekcji  dla 
jednej krzywizny bazowej, przy użyciu 
wewnętrznej powierzchni sferycznej 
lub torycznej. Obecnie firma Hoya sto-
suje zaawansowaną technologię z we-
wnętrzną asferyczną bądź atoryczną 
powierzchnią, która utrzymuje stałą 

Informacja: Hoya Lens Poland

News

jakość odwzorowania dla różnych korekcji, w ramach tej samej 
krzywizny bazowej.  Stosując dodatkową  korekcję aberracji dla 
każdej osi widzenia, wspieraną przez technologię asferyzacji we-
wnętrznej powierzchni, uzyskuje się zoptymalizowane widzenie 
na całej powierzchni soczewki. 
Dodatkową zaletą techniki obliczeniowej i produkcyjnej True-
Form jest uwzględnienie rotacji gałki ocznej podczas patrzenia 
w obszarach poza osiowych, zgodnie z prawem i płaszczyzną 
Listinga.
 Dla użytkownika soczewek oznacza to, że każda przepisana 
korekcja jest unikalnie przeliczana i produkowana, gwarantując 
idealne odwzorowanie obrazu w soczewce, i zwiększając tym sa-
mym ostrość widzenia, dla każdej odległości i wzdłuż każdej osi 
widzenia.
 Proces zamawiania soczewek Summit Pro i Summit CD True-
Form pozostaje niezmiennie łatwy, ponieważ nie są wymagane 
żadne dodatkowe parametry.
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TrueForm – nowa technologia 
produkcyjna firmy Hoya
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Suntech Intense 
– nowe soczewki 
fotochromowe 
w ofercie Hoya

Firma Hoya wprowadziła do oferty 
nowe soczewki fotochromowe Suntech 
Intense, będące następcami soczewek 
Suntech 2.0.
 Dzięki transmitancji światła aż do 
95%, Suntech Intense są zaskakująco 
przejrzyste wewnątrz, szybko przy-
ciemniają się, uzyskując intensywny 
kolor na zewnątrz (do 85%). W porów-
naniu z soczewkami Suntech 2.0, Sun-
tech Intense są aż do 3% jaśniejsze                               
w pomieszczeniach i aż do 11% ciem-
niejsze na zewnątrz.
 Dostępne w odcieniu ciepłego 
brązu i chłodnej szarości, występują             
w połączeniu prawie ze wszystkimi 
materiałami oferowanymi przez firmę 
Hoya (z wyjątkiem Eyvia 1.74).  
 Zrównoważony dobór barwników fo-
tochromatycznych oraz zaawansowa-
na technologia produkcji w znaczącym 
stopniu przyczyniają się do wysokiej 
jakości produktu. Nakładana tech-
niką wirową (Spin Coating) warstwa 
fotochromowa doskonale przylega do 
soczewek, co gwarantuje stabilność 
podczas procesu obróbki oraz wytrzy-
małość, zwłaszcza przy gwałtownych 
zmianach temperatury. 

News

 Brytyjska gwiazda muzyki pop, George Michael, wydał swój 
nowy singiel „True Faith”. Na okładce tego singla ma na sobie 
okulary przeciwsłoneczne belgijskiej marki Theo. Model „Bel Air” 
został zaprojektowany przez belgijskiego projektanta mody Tima 
Van Steenbergena. Marka Theo i Tim Van Steenbergen są bar-
dzo zadowoleni, że jeden z najbardziej utytułowanych artystów 
wszechczasów wybrał właśnie tę parę okularów na okładkę…       
i nie tylko na tę sesję zdjęciową. G. Michaela zauważono także 
jak nosi te okulary na co dzień! 
 Model okularów „Bel Air” jest częścią kolekcji „American Old 
Timers”. Tim Van Steenbergen tworząc okulary był zainspirowa-
ny wspaniałymi chromowanymi listwami ozdobnymi, zderzakami 
oraz lśniącymi i zaokrąglonymi narożnikami amerykańskich za-
bytkowych samochodów. Kolekcja „Old Timers” jest dostępna,     
w zakładach optycznych Theo, na całym świecie oraz w wybra-
nych punktach sprzedaży Tima Van Steenbergena.
 George Michael przeznaczy wpływy z nowego singla na „Co-
mic Relief” - organizację charytatywną z główną siedzibą w Wiel-
kiej Brytanii, która dąży do stworzenia sprawiedliwego świata, 
wolnego od biedy. Singiel jest dostępny cyfrowo od 13 marca        
i fizycznie 14 marca. 
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GEORGE MICHAEL 

NOSI  OKULARY 

ZAPROJEKTOWANE

PRZEZ TIMA VAN 

STEENBERGENA

DLA THEO...

Opracowanie:  INTEROPTYKA
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rozpoczęły się już prace organizacyjne IX Kongresu KRIO i Targów OPTYKA 2011;
zapraszamy do odwiedzania strony internetowej Kongresu

www.kongreskrio.pl
gdzie, na bieżąco, będziemy przekazywać wszystkie aktualne informacje.

________________________________________________________________

firmy zainteresowane uczestnictwem w Targach OPTYKA 2011
już teraz zapraszamy do kontaktu z biurem KRIO. 

wkrótce, na stronie internetowej umieścimy formularz zgłoszeniowy dla WYSTAWCÓW.

biuro KRIO:  tel. 22 635 20 50    e-mail: biuro@krio.org.pl 
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JZO – widzenie bez granic

Czas trwania promocji:1.04.2011 r. – 30.06.2011 r.

www.jzo.com.plwww.jzo.com.pl
Transitions i spirala są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Transitions Optical Inc. © 2010 Transitions Optical. Inc.

Zebrane kupony i zg oszenia udzia u prosimy wysy a na adres
z dopiskiem .

Ostateczny termin nadsy ania kuponów mija

ł ł ł ć
„ ”

ł

JZO sp. z o.o.,
ul. Wary skiego 12 58-500 Jelenia Góra Wiosna z Transitions

15.07.2011 r.
ń , Izoplast

S . Więcej informacji o produktach i promocjach JZO
u Przedstawicieli Handlowych JZO, Przedstawicieli Regionalnych JZO oraz w Dziale Sprzedaży Krajowej JZO.
zczegó owe informacje o promocji zawarte s w regulaminieł ą

L
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ICZBA NAGRÓD W POSTACI
BILETÓW DO KINA !
KA DE PRZYS ANE ZG OSZENIE Z DZIESI CIOMA
KUPONAMI .

NIE JEST LIMITOWANA

ZOSTANIE NAGRODZONE

ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W PROMOCJI

WŁAŚCICIELI
ZAKŁADÓW OPTYCZNYCH
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MENADŻER PRODUKTU:

Polska północna – Daniel Świdlicki,  kom. 601 234 235
Polska południowa – Jarosław Miś,  kom. 609 350 003
 
BIURA HANDLOWE: 

Zawiercie  ul. Żabia 42, tel./fax: 32 672 28 00, kom. 502 196 127
Warszawa  ul. Łukowska 2a, tel./fax: 22 612 10 00, kom. 502 196 129
Poznań  ul. Górki 13, tel./fax: 61 865 14 19, kom. 502 196 138
Gdynia  ul. Pionierów 4, tel./fax: 58 620 14 04, kom. 510 045 602

OPTOPOL Handlowy Sp. z o.o.
42-400 Zawiercie, ul. Żabia 42 
tel./fax: 32 672 28 00 
www.optopol.com.pl

Automat szlifierski EXCELON z autoblokerem już od 60 500 zł netto.
Automat szlifierski EXCELON XD z autoblokerem już od 84 000 zł netto. 
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ALBINEX
05-070 Sulejówek k. Warszawy,

ul. Trakt Brzeski 132, Poland
tel. (+48) 22 783 31 81, 22 783 31 71, fax: (+48) 22 783 31 61

www.albinex.com.pl, e-mail: info@albinex.com.pl
www.albinex.pl
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Transitions VI
HMAR

W wiosennej ofercie cenowej JAI KUDO od 1 marca 2011 r. obni amy cen  na
soczewk  progresywn  1.50 WIDEVIEW EASY Transitions VI HMAR a  o 50%!
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W latach 1985-89 członek Cechu Rzemiosł Różnych            
                                    w Legionowie. Od 1989 r. do 1995 r. członek Cechu Złotników,
                                    Zegarmistrzów, Optyków, Grawerów i Brązowników. 
                                    Członkiem Cechu Optyków w Warszawie jest od 1995 roku,
                                    a Starszym Cechu od 1999 roku. 
                                    Ma ponad 44-letnie doświadczenie w zawodzie optyka, 
                                    dyplom mistrza od 1978 roku. Własny zakład optyczny
                                    prowadzi od 32 lat.

Patrząc z perspektywy dziesięciu lat działalności Cechu należy wspomnieć, że rok 1999 był rokiem przełomowym - 
powstały Kasy Chorych, zmieniły się zasady refundacji recept okularowych. Efektem tych zmian był znaczny odpływ 
członków Cechu, co spowodowało, iż utrzymanie Biura Cechu było bardzo trudne, balansowało na granicy wytrzy-
małości finansowej. W związku z zaistniałą sytuacją należało podjąć zdecydowane kroki mające na celu wzmocnienie 
sytuacji finansowej organizacji, umożliwiające jej dalsze stabilne funkcjonowanie. Pojawił się pomysł prowadzenia 
imprez o charakterze szkoleniowo-integracyjnym. W skład Zarządu drugiej kadencji ze Starszym Cechu – Jerzym 
Wysockim weszli: Podstarszy Cechu - Andrzej Biernacki, Sekretarz- Krzysztof Piskorski, Skarbnik – Tomasz Bednarski 
oraz Członkowie Zarządu: Robert Kilen, Marek Jakubowicz, Joanna Mikulska. Zarząd drugiej kadencji podpisał umowę 
o współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeniowym INTER POLSKA, co umożliwiło optykom realizację  polis OC, będącą 
wymogiem Kas Chorych, na preferencyjnych warunkach oraz korzystanie z pełnej oferty ubezpieczeniowej skierowa-
nej specjalnie do rzemiosła.

Działalność Cechu Optyków w Warszawie od momentu wyboru Zarządu drugiej kadencji koncentrowała się na 
przedsięwzięciach szkoleniowo-integracyjnych. 

W listopadzie 2000 r. w Rynii odbyła się pierwsza impreza szkoleniowo-integracyjna, w której uczestniczyło około 
90-ciu osób - członków Cechu, pracowników, przedstawicieli firm branży optycznej i zaproszonych gości. Program 
imprezy obejmował wykłady z zakresu optyki i technik sprzedaży prowadzone przez przedstawicieli firmy CIBA VI-
SION, RODENSTOCK, HOYA, ESSILOR oraz JOHNSON&JOHNSON. W trakcie szkolenia firmy sponsorujące dokonały 
prezentacji oferty rynkowej. Imprezie towarzyszyła wystawa opraw okularowych zorganizowana przez krajowych pro-
ducentów.

W związku ze sprawdzeniem się tej formy działalności, wynikającym z dużej frekwencji uczestników, w czerwcu 
2001 miała miejsce kolejna impreza o podobnym charakterze zorganizowana tym razem w Jachrance i połączona ze 
szkoleniem z zakresu technik sprzedaży oraz szkoleniem BHP. Tematem przeprowadzonych spotkań wykładowych były 
zagadnienia dotyczące materiałów oraz technologii używanych przy produkcji soczewek fotochromowych i progresyw-
nych jak również  z dziedziny marketingu i technik sprzedaży. Wykłady prowadzili przedstawiciele firm RODENSTOCK 
i CIBA VISION. W trakcie trwania spotkania odbyło się szkolenie z zakresu BHP, w którym uczestniczyli właściciele 
zakładów optycznych i ich  pracownicy. 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na ciągłe doskonalenie zawodowe podyktowane rosnącą konkurencją, 
Cech zorganizował na przełomie  2000/2001 cykl bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez firmę HOYA. Tematem 
wykładów prowadzonych przez p. Andrzeja Piotrowskiego były zagadnienia z zakresu optyki, materiałoznawstwa, 
marketingu oraz psychologii sprzedaży.

Kolejnym krokiem służącym integracji środowiska optyczne-
go było ufundowanie sztandaru cechowego wraz z insygniami.           
W dniu 28 września 2002 r., w Kościele Św. Marcina na Starym 
Mieście w Warszawie odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji śro-
dowiska optycznego, w czasie której poświęcony został sztandar            
i insygnia cechowe. Stanowiło to jeden z najważniejszych punktów 
zorganizowanych przez Cech obchodów Święta Patrona Optyków 
- Św. Hieronima. Dalsza oficjalna  część uroczystości miała miej-
sce w ośrodku szkoleniowym w Jadwisinie, nad Zalewem Zegrzyń-
skim, gdzie odbyło się  mocowanie „gwoździ” przez fundatorów na 
drzewcu sztandaru. Jednocześnie wyłożona była Księga Pamiąt-
kowa Cechu Optyków w Warszawie, ufundowana specjalnie na tę 
ważną dla Cechu uroczystość. 

XV lat Cechu Optyków 
w Warszawie

   JERZY WYSOCKI

Fot. INTEROPTYKA
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Dużym osiągnięciem Zarządu drugiej kadencji było przeprowadzenie 
planowanego kursu podstaw refrakcji. Tę udaną inicjatywę kontynu-
uje Zarząd obecnej, czwartej kadencji ze Starszym Cechu – Jerzym 
Wysockim. W obecnym Zarządzie działają również Andrzej Biernacki 
– Podstarszy Cechu, Andrzej Dąbrowski – Sekretarz, Zbigniew Gajew-
ski – Skarbnik oraz Członkowie Zarządu: Robert Kilen, Joanna Mikulska         
i Wojciech Błaszczyk.

Zgodnie z wymaganiami stawianym przez obecny rynek Cech od mar-
ca 2003 r. organizuje kursy podstaw refrakcji odbywające się pod patro-
natem Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej mające na celu podnie-
sienie kwalifikacji zawodowych. Początkowo był to tylko kurs pierwszego 
stopnia obejmujący swym zakresem podstawy refrakcji. Obecnie organi-
zujemy również kursy drugiego i trzeciego stopnia będące kontynuacją 
zagadnień z zakresu refrakcji z uwzględnieniem ćwiczeń ortoptycznych 
oraz wiadomości dotyczących doboru soczewek kontaktowych. Zajęcia 
prowadzone są przez lek. med. Andrzeja Styszyńskiego. 

Podsumowując można powiedzieć, że niesłabnące  zainteresowanie 
kursami jest wynikiem zrozumienia przez naszych członków, jak również  
przez całe środowisko optyczne konieczności ciągłego doskonalenia za-
wodowego, będącego wymogiem intensywnie zmieniającego się rynku, 
otoczenia prawnego i gospodarczego oraz rosnącą konkurencją. 
W efekcie prowadzonych kursów Cech ma możliwość zaistnienia w śro-
dowisku optycznym w sposób widoczny, o czym świadczą ciągle przyby-
wający nowi członkowie Cechu.

Zgodnie z objętym kierunkiem działania nie ograniczamy się jedynie 
do organizowania kursów refrakcji. Przykładem są organizowane kursy 
z zakresu podstaw komunikacji z klientem, prowadzone przez p. Szymo-
na Grygierczyka. Planujemy kolejny, trzeci etap szkolenia poświęconego 
reklamacjom. 

Obchody XV-lecia powstania Cechu Optyków w Warszawie 
odbędą się 7-go maja br.
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

     a/ metody subiektywne /podmiotowe/,
     b/ metody obiektywne /przedmiotowe/.

Od listopada 2010 r. rozszerzyliśmy naszą ofertę szkoleniową o kurs ortoptyczny z programem napisanym specjal-
nie dla optyków. Obecnie przygotowujmy się do rozpoczęcia drugiego etapu szkolenia z zakresu ćwiczeń wzroko-
wych. W planach jest również kurs z zakresu pomocy dla osób słabo widzących.

W związku piętnastą rocznicą powstania Cechu Optyków w Warszawie, zapraszamy serdecznie na  uroczyste ob-
chody, które odbędą się w dniu 7 maja w pałacu w Łochowie. 

Zapraszamy serdecznie  na JUBILEUSZ XV-lecia CECHU OPTYKÓW w WARSZAWIE. Uroczystość odbędzie 
się w dniu 7 maja w pałacu w Łochowie, ul. Marii Konopnickiej 1. 

 Program Jubileuszu:
 

13:30-16:00       grill powitalny
16:00                Msza 
17:00                część oficjalna Jubileuszu
20:00                uroczysta kolacja z programem artystycznym w wykonaniu 
                        młodych aktorów
22:00                show w wykonaniu aktorki Adrianny Biedrzyńskiej   
23:00                pokaz sztucznych ogni
24:00                tort jubileuszowy    

Koszt udziału   200 zł 

Opłatę za uczestnictwo i nocleg należy wnieść na konto biura bezpośredniego organizatora imprezy Dudek 
Tour and Travel. 
Kartę zgłoszeniową znajdziecie Państwo na stronie Cechu - www.cechoptykwar.pl lub otrzymacie za 
pośrednictwem Biura Cechu e-mail: cech. optyk@interia.pl, tel. 22/635 78 67 w godz. 9:00-13:00.

Fot. Cech Optyków w Warszawie

Fot. Cech Optyków w Warszawie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
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>TW-1510A
Unit okulistyczny
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zestaw:
> unit
> rzutnik
> foropter
> rami  do foroptera

cena promocyjna: 
16.000 z  netto



>TW-1060 Dioptromierz 
cyfrowy z drukark
i testerem UV

>TW-1001
Dioptromierz
lunetowy

>TW-1430
Foropter manualny

>TW-800A
Rzutnik testów

>TW-2180 Rowkarka

>TW-1008
Dioptromierz
ekranowy
z drukark

>YZ-5F1 Lampa 
szczelinowa
typ Haag Streit

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

>TW-1935
Szli erka r czna

www.                          .pl
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	 W	dniach	25-26	marca	br.	w	pawilonie	11	Między-
narodowych	 Targów	 Poznańskich	 odbył	 się	 X	 jubi-
leuszowy	 już	Poznański	 Salon	Optyczny.	 Pawilon	11	
został	specjalnie	przygotowany	i	zaaranżowany	na	tę	
imprezę	wystawienniczą.
	 W	ciągu	dwóch	dni	wystawę	odwiedziło	około	400	
optyków,	optometrystów	i	osób	związanych	z	branżą.
Stoiska	wystawiennicze	przygotowało	około	60	firm.
	 Według	 powszechnej	 opinii	 wystawiających	 i	 od-
wiedzających	było	to	jedno	z	 lepszych	 lokalnych	wy-
darzeń	w	zakresie	targów	optycznych.	Już	dziś	mamy	
przyjemność	zaprosić	zainteresowanych	na	 jesienną	
edycję	 Poznańskiego	 Salonu	Optycznego,	 który	 od-
będzie	się	w	dniach	2-3	września	2011	r.

Poznański	Salon	Optyczny

Informacja	własna	

 Fot. M. Stempowski
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Transitions już w telewizji i internecie

od 4 do 24 kwietnia 2011 r.
(TVP1, TVP2, Polsat, TVN i inne.)

Transitions już w telewizji i internecie

od 4 do 24 kwietnia 2011 r.
(TVP1, TVP2, Polsat, TVN i inne.)

www.transitions.com
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To dlatego Tyler Ferrar, sprinter kolarski,

nosi soczewki okularowe Transitions.
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Po raz kolejny już Międzynarodowe Targi Op-
tyczne, Optometryczne i Oftalmiczne MIDO, 
które odbyły się w Centrum Wystawowym 
Rho-Pero w Mediolanie w dniach 4-6 mar-
ca, potwierdziły swoją pozycję najważniej-
szej tego typu imprezy dla branży optycznej. 
Sześć pawilonów wystawowych, ponad 1100 
wystawców, przedstawiciele wszystkich naj-
ważniejszych firm optycznych z całego świata  
i także udział drobnych producentów z branży 
świadczą o tym, jak ważnym narzędziem bi-
znesowym są targi Mido i jak wiele możliwo-
ści marketingowych oraz PR-owych oferują. 
Dane statystyczne dotyczące uczestnictwa 
w tegorocznej edycji były bardzo zadowala-
jące. Odnotowano siedmioprocentowy wzrost 
jeżeli chodzi o odwiedzających targi Włochów, 
podczas gdy ilość gości z zagranicy utrzyma-
ła się na niezmienionym poziomie w stosunku 
do ubiegłego roku.

MIDO doskonale oddaje ideę pełni. W ramach 
targów można zapoznać się z najnowszymi 
trendami w modzie okularowej zanim zostaną 
one zaprezentowane szerokiej publiczności,   
a także z najnowszymi technologiami stoso-
wanymi w produkcji soczewek oraz maszyn 
optycznych. To tutaj najważniejsze modowe 
marki okularów oraz firmy dopiero rozpoczy-
nające działalność na tym rynku decydują się 
na premierowe pokazy swoich najnowszych 
kolekcji. 

W tym roku, aby ułatwić odwiedzającym za-
poznawanie się z ofertą wystawców, zmienio-
no rozplanowanie powierzchni wystawowej     
i podzielono ją na strefy tematyczne. To roz-
wiązanie okazało się bardzo udane. Opraw-
ki okularowe można było oglądać w trzech 
różnych miejscach: w Mido Fashion District 
(Pawilony 13/15), ekskluzywnej przestrzeni, 
w której swoją ofertę zaprezentowały firmy 
optyczne najbardziej zorientowane na modę, 
które są jednocześnie najbardziej atrakcyjne   
i efektowne, w Mido Design Lab, (Pawilon 24), 

gdzie wystawiały się najbardziej awangardowe 
firmy o eksperymentatorskim podejściu, sku-
pione na designie, a także w Pawilonie Azja-
tyckim (Pawilony 9/11), w którym skupiły się 
firmy z Dalekiego Wschodu. Pawilon 22 prze-
znaczono na prezentację soczewek. W pawilo-
nie tym zorganizowano również strefę Zdrowie                     
i Innowacje. Odbywały się tam warsztaty, pre-
zentacje takich firm optycznych jak Intercast, 
Optovista, Galileo, Essilor Italia, Hoya Lens Ita-
lia oraz Grupy Eye Technologies, a także inne 
eventy mające na celu zapoznanie uczestników                                                
z najnowszymi technologiami służącymi ochro-
nie zdrowia. Organizatorzy MIDO 2011 zadbali 
o to, aby umożliwić uczestnikom targów do-
głębne spojrzenie na branżę optyczną dzięki 
cyklowi konferencji poświęconych specjali-
stycznym i niezwykle aktualnym zagadnieniom.  
Ideę pełni dopełnia Mido Tech, czyli przestrzeń 
zarezerwowana całkowicie dla instrumentów 
i maszyn optycznych. Jak powiedział Cirillo 
Marcolin, wiceprezes targów, „ Mido Fashion 
District cieszył się ogromną popularnością. 
Można tam było zobaczyć jak, wiodące mar-
ki branży optycznej potrafią wspólnie działać, 
tworząc efekt synergii, pomimo faktu, że są 
one naturalnymi konkurentami.” Strefa Mido 
Fashion District zaprojektowana została przez 
architekta Francesco Pagliariccio - młodego 
scenografa i cieszącego się dużym uznaniem 
projektanta wnętrz.

Kolejną mocną stroną tegorocznej edycji tar-
gów było skoncentrowanie na działaniach PR-
owych skierowanych do zagranicznych me-
diów. Zorganizowano między innymi spotkanie 
z zagranicznymi dziennikarzami we współpra-
cy ze Stowarzyszeniem Prasy Zagranicznej we 
Włoszech w mediolańskiej siedzibie organizacji. 
Reportaże filmowe z tegorocznych targów po-
jawiły się we wszystkich stacjach telewizyjnych, 
a wywiady przeprowadzone z biznesmenami 
z branży optycznej można znaleźć na stronie 
www.mido.it

   MIDO 04-06.03.2011     

Mediolan
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MIDO 2011 to innowacyjność, kreatywność, bardzo ciekawe kształty 
okularów i oszałamiająca wielość kolorów. Dominującym fasonem 
były okulary „kotki”, począwszy od modeli uwodzicielskich, takich 
jak Annabel marki Salt aż po bardziej gwiazdorskie, pełne stylistycz-
nej wyrazistości modele okularów przeciwsłonecznych marki Tom 
Ford, jak na przykład Nikita. 

Jeżeli chodzi o oprawki do okularów korekcyjnych w tendencjach 
na wiosnę i lato widoczne są idealnie okrągłe modele o niewiel-
kich kształtach, natomiast w przypadku okularów przeciwsłonecz-
nych przeważa nadal odważna i bardzo wyrazista stylistyka. Pilotki             
w ulepszonej, bardziej twarzowej wersji zarówno dla kobiet, jak i dla 
mężczyzn zaprezentowała marka Tod’s Eyewear. Wśród panujących 
stylów dało się również zauważyć oprawki białe i przezroczyste.

Ciekawym wydarzeniem tegorocznej edycji MIDO był performance 
zrealizowany na stoisku innowacyjnej firmy OKIA z siedzibą w Hong-
kongu. Trzej profesjonalni ilustratorzy Pucky, Kenny Wong i A Yip 
zostali poproszeni przez firmę OKIA o przełożenie historii i idei, które 
są im wyjątkowo bliskie na powstające na żywo ilustracje. I tak na 
oczach wielu zainteresowanych uczestników targów oraz specjali-
stów z dziedziny optyki na ścianach stoiska firmy OKIA pojawiły się 
prawdziwe dzieła sztuki. Był to bardzo ciekawy sposób wyjaśnienia                     
i pokazania, jaki potencjał może wyniknąć z połączenia jakiejkolwiek formy sztuki oraz stoso-
wanej przez firme OKIA technologii HDATM. Ilustratorzy-performerzy, pracujący dla nowator-
skiej firmy z Hongkongu, w trakcie konferencji prasowej zaprezentowali zgromadzonej liczne 
publiczności swoje autorskie kolekcje oprawek powstałe z wykorzystaniem technologii HDATM. 
Wzornictwo oraz elementy graficzne wykorzystane do ozdoby oprawek oczarowały uczestników 
konferencji. Firmie OKIA udało się zaintrygować nie tylko przedstawicieli handlowych, ale rów-
nież artystów i projektantów z innych branż.

INNOWACYJNOŚĆ I KREATYWNOŚĆ
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Networking na MIDO
Mido jest doskonałym narzędziem do ne-
tworkingu. Fakt ten potwierdza zorganizo-
wane w tym roku po raz pierwszy Spotkanie 
w celach Rozwoju Networkingu. W ramach 
tej inicjatywy 4-go marca spotkały się 
wszystkie obecne na targach stowarzyszenia 
branży optycznej, takie jak Europejska Fede-
racja Optyki i Mechaniki Precyzyjnej EUROM, 
Europejskie Stowarzyszenie Producentów 
Okularów Przeciwsłonecznych ESA, Chińskie 
Stowarzyszenie Optometryczne i Optyczne 
COOA, Europejska Rada Optometrii i Optyki 
ECOO, Stowarzyszenie Optyczne Fukui, Sto-
warzyszenie Producentów Branży Optycznej 
HKOMA oraz Amerykańska Rada ds Wzro-
ku VCA. Celem spotkania było opracowanie 
wspólnych krótko - i długoterminowych stra-
tegii dla całej branży optycznej, tak by funk-
cjonowała ona jako jeden silny system. 

Więcej informacji na temat targów optycz-
nych MIDO znajdą Państwo na: www.mido.it 

Opracowanie: INTEROPTYKA,
fot. INTEROPTYKA
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Bergman umacnia swoją pozycję 
międzynarodową

To już trzecie targi MIDO, w których bierzemy 
aktywny udział.

Kontrahenci zagraniczni zwracają uwagę na 
coraz bardziej śmiałe i zróżnicowane wzorni-
ctwo naszych podstawowych kolekcji: Berg-
man i Nordik.

Jak zawsze duże zainteresowanie zwiedzających budzą tegoroczne kolekcje okularów przeciw-
słonecznych: VIA ROMA oraz NORDIK SUN z soczewkami polaryzacyjnymi.

Ruch na ekspozycji  wzmożony - duża szansa na pozyskanie zupełnie nowych kierunków zbytu 
- komentuje wystawca.

POLSKIE FIRMY NA MIDO

Fot. INTEROPTYKA
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O stylistyce salonów 
optycznych na świecie

Przedstawiciele azjatyckiego oddzia-
łu międzynarodowego holdingu GfK, 
w ramach 18 Targów Optycznych 
Hong Kong Optical Fair, wygłosili 
prezentację na temat tendencji pa-
nujących na rynkach europejskich 
oraz azjatyckich zatytułowaną „Euro-
Asia Optics Market Trends with Asian 
market Outlook”. W październiku 
2010 GfK Asia, jako jedna z najważ-
niejszych w regionie agencji badań 
rynkowych, przeprowadziła ogólno-
azjatycką ankietę wśród detalicznych 
sprzedawców artykułów optycznych. 
Wyniki ankiety zostały przedstawio-
ne uczestnikom targów w trakcie 
wspomnianej prezentacji. W ciągu 
ubiegłego roku odnotowano dwu-
dziestojednoprocentowy wzrost je-
żeli chodzi o nastroje panujące w an-
kietowanej branży. 91% detalicznych 
sprzedawców artykułów optycznych 
oczekuje, że w przyszłym roku do-
chody z prowadzonej przez nich dzia-
łalności będą co najmniej takie same 
albo wręcz wyższe. 

Jak powiedział Anthony Tan, regio-
nalny specjalista ds. klientów z GfK 
Asia, „Gospodarka światowa wycho-
dzi obecnie z recesji, więc niczym 
zaskakującym nie jest fakt, że na 
rynku produktów optycznych pa-
nuje optymistyczny nastrój, a per-
spektywy na przyszłość wydają się 

być obiecujące. Ponadto, w całej branży odnotowano 
ostatnio istotne zmiany, które przyczyniły się do jej 
rozwoju. Zauważyliśmy stosowaną na coraz szerszą 
skalę strategię marketingową polegającą na łączeniu 
się dużych sieciowych salonów optycznych z mniejszy-
mi zakładami, w efekcie czego powstają jeszcze więk-
sze salony flagowe oferujące różnego rodzaju usługi. 
Na przykład pojawiają się dogodne dla klientów punk-
ty kompleksowej obsługi, gdzie mogą oni skorzystać                           
z usług typowych dla kafejek internetowych, w trakcie 
gdy optycy z takiego punktu będą realizować ich za-
mówienia na okulary. 

Może to potrwać nawet kilka godzin. Wizyta w tego ro-
dzaju salonie ma być doświadczeniem wykraczającym  
poza zwykły zakup okularów. Takie punkty komplek-
sowej obsługi mają stać się centrami networkingu, 
skąd, w założeniu pomysłodawców innowacyjnej stra-
tegii marketingowej, zadowoleni klienci będą poprzez 
portale społecznościowe rozsyłać reklamę „szeptaną”, 
czyli najbardziej efektywną formę rekomendacji usług 
salonu.” 

Zakup okularów, który staje się jednocześnie miłą for-
mą spędzania czasu, a wręcz rozrywką jest również 
głównym elementem innowacyjnej strategii marketin-
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gowej w Korei. Tam niektóre salony 
optyczne instalują urządzenia do 
karaoke, aby wyjść naprzeciw po-
trzebom swoich klientów i zapewnić 
im nowe atrakcyjne doświadczenia 
związane z zakupem okularów. 

Luxottica, włoski gigant na rynku 
optycznym, również zaufał rozwią-
zaniom polegającym na zapewnieniu 
klientom nowego rodzaju doświad-
czeń zakupowych. Wprowadzenie no-
watorskich rozwiązań było konieczne 
ze względu na gwałtowny spadek 
sprzedaży mający miejsce w wyniku 
ogólnoświatowej recesji, a także na 
odpływ klientów wybierających inter-
netowe kanały dystrybucji zamiast 
tradycyjnych salonów optycznych.

Jak powiedział Chris Beer, dyrektor 
generalny Luxottica na Azję Pacy-
ficzną, Region Greater China oraz 
Afrykę Południową, „Gdyby internet 
idealnie spełniał potrzeby wszystkich 
klientów, zdecydowanie nikt nie ku-
powałby artykułów w tradycyjnych 
salonach. Żeby zachęcić klientów 
do korzystania z usług tradycyjnych 
salonów, trzeba tylko zapewnić im 
zindywidualizowane podejście. Ko-
nieczne jest nawiązanie bliskiego 
kontaktu.”

Luxottica otworzyła nowy niezwykle 
innowacyjny salon firmowy OPSM 
„eye hub” w Melbourne w Australii. 
Salon Luxottica został zaprojektowa-
ny tak, by wyglądał jak gałka oczna, 

co nadaje mu niepowtarzalny styl. Zgodnie z założe-
niami innowacyjnej strategii marketingowej, wyjątko-
we w tym innowacyjnym salonie jest również samo 
doświadczenie robienia zakupów. Zupełnie nowator-
ska koncepcja realizowana w salonie polega na tym, 
że to nie sprzedawca lecz klient decyduje o tym, w jaki 
sposób będzie wybierał i kupował produkty zgodnie ze 
swoimi indywidualnymi potrzebami.

W „eye hub” znalazły się takie innowacje jak, komora 
ciśnieniowa Oakley i Pokój Żywiołów REVO z tunelem 
aerodynamiczny oraz stanowiskami, w których stwo-
rzono różne warunki oświetleniowe, by klienci, zanim 
dokonają ostatecznego zakupu, mogli wypróbować, 
jak sprawdzają się wybrane przez nich oprawki w róż-
nych trudnych warunkach.

Salon w Melbourne wyposażony jest w lustra z wmon-
towanym panelem dotykowym, za pomocą których 
klienci mogą porównać, jak wyglądali we wcześniej 
przymierzanych modelach okularów, gdyż mogą oni 
odtworzyć zapisane w pamięci urządzenia wizerunki 
swojej twarzy w tych właśnie okularach oraz przesłać 
je swoim znajomym z portali społecznościowych.

Luxottica zamierza otworzyć filie innowacyjnego sa-
lonu w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych oraz 
Chinach. 

Tego rodzaju nowe, dostosowane do indywidualnych 
potrzeb klientów doświadczenia zakupowe z pewnoś-
cią pozwolą detalistom z branży optycznej doskonale 
prosperować w najbliższej przyszłości.

Opracowanie: INTEROPTYKA

Fot. LUXOTTICA
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	 Już po raz piąty odbyły się Mistrzostwa Polski w Nar-
ciarstwie Alpejskim i Snowboardzie. Pan Paweł Kołder, który za-
początkował organizację tych zawodów, swoim entuzjazmem do 
narciarstwa zaraził też innych. W tym roku zawody odbyły się tak, 
jak w roku poprzednim w przepięknym miejscu, w Kluszkowcach 
na górze Wdżar. Dodatkowej rangi imprezie dodała obecność pana 
prezesa KRIO Jana Witkowskiego, który wręczał medale zwy-
cięzcom. Wspaniała słoneczna pogoda, błękitne niebo, doskona-
łe warunki na stoku oraz liczne nagrody od sponsorów wprawiły 
uczestników w dobry nastrój. Wielu z nas przywiozło do domu piękną, góralską opaleniznę. Wieczorem na 
uroczystej kolacji i przy góralskiej kapeli odbyło się dodatkowe losowanie nagród dla wszystkich uczestników 
biorących udział w kolacji. Mamy nadzieję, że te parę chwil oderwania się od codzienności, delektowania się 
niecodzienną panoramą Tatr, Pienin, Gorców i widoku Babiej Góry sprawi, że będziemy chcieli się dalej spo-
tykać i organizować takie imprezy. Zawody rozpoczęła Vice-mistrzyni Polski juniorów w narciarstwie, córka 
prezesa Kluszkowiec - Stefania Staszel. Pierwszą konkurencją był rekord prędkości. Największym zaskocze-
niem  okazały się wyniki. Pierwsze miejsce ex aequo zajęli: Stanisław Bocheński i Piotr Kołder, drugie miejsce 
- czterech zawodników, trzecie miejsce - uwaga, aż dziewięciu zawodników. Rywalizacja tak wyrównana, że 
pomiar prędkości do setnej części sekundy był za mało precyzyjny. Puchar Przezesa KRIO za najlepszy czas 
w slalomie gigancie wygrał Piotr Kołder. Tak, jak poprzednio slalom gigant rozpoczęły najmłodsze dzieci, póź-
niej kobiety i snowboardziści. W kat. K.O triumfowała Zofia Grzech, kat. K.1 Grażyna Kołder, kat.K.2 Elżbieta 
Pokorna, kat. K.3 Anna Kołder. Wśród mężczyzn kat. M.1 Marek Szwed, kat. M.2 Stanisław Bocheński, kat. 
M.3 Paweł Nawojski, kat. M.4 Piotr Kołder. W kategorii snowboardzistów wygrał Piotr Tański, snowboardzistek 
Ola Kruk.

Organizatorzy dziękują sponsorom:

Firmie CIBA VISION reprezentowanej przez Krzysztofa Kujawę, Joannę Chmielowską, Brunona Stańczyka oraz Grażynę 

Plutę, Firmie ESSILOR POLONIA SP.Z.O.O. reprezentowanej przez Przemysława Czarnego, Firmie HOYA LENS reprentowa-

nej przez Agnieszkę Janiak i Przymysława Bolka, Firmie AM GROUP reprezentowanej przez Jacka Jaskowskiego i Roberta 

Adriana, Firmie JAI KUDO reprezentowanej przez Artura Obuchowskiego i Jacka Sasa, Firmie  JOHNSON & JOHNSON 

reprezentowanej przez Joannę Niemczyk, Firmie  BRENDA SPORT, Firmie  LUXOTICA, Firmie  GREGORIO (importerowi 

marki Rudy Project), Firmie JZO, Firmie  TEGRA reprezentowanej przez Rafała Hołubka, Firmie POLAROID, Firmie EXPERT 

KRAK reprezentowaną przez Grzegorza Kościeleckiego i P. Krystyńskiego, Firmie  KOH, Firmie EXCLUSIVE FRAMES (dawny 

Marcon), Firmie TRANSITIONS OPTICAL.

Zdjęcia i szczegółowe wyniki na www.interoptyka.pl

ZAPRASZAMY NA II MISTRZOSTWA POLSKI W KOLARSTWIE GÓRSKIM  
BRANŻY OPTYCZNEJ 2011 06 04 ZAWOJA  www.bikemaraton.com

V Mistrzostwa Polski Optyków w Nar-
ciarstwie Alpejskim i Snowboardzie 

Ze sportowym pozdrowieniem  K. Chudoba i M. Kruk 
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WARSZAWA  W  dniach 26-27 lutego br. odbyła się trzecia edycja kursu z zakresu podstaw ortoptyki - ćwiczenia 

wzrokowe. Szkolenie przeprowadzono na bazie autorskiego programu, stworzonego specjalnie na potrzeby optyków. 

Kurs rozszerza wiedzę z zakresu optyki okularowej i zawiera ćwiczenia służące usprawnianiu układu wzrokowego. Część 

praktyczna stanowi połowę 15-to godzinnego szkolenia i składa się z ćwiczeń wykonywanych z użyciem profesjonalnych 

urządzeń i narzędzi stosowanych w ortoptyce, z wykorzystaniem m.in. listw pryzmatycznych oraz akomodacyjnych, flip-

perów, Sznura Brocka, Piłki Marsdena, kart fuzyjnych, stereogramów, tablic Harta, folii antyspuresyjnych i kolorowych. Ze 

względu na duże zainteresowanie zagadnieniami z ortoptyki zapraszamy Państwa również na drugą część kursu z zakresu 

ćwiczeń wzrokowych. Celem kursu ortoptycznego II stopnia jest poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy na temat diag-

nozy i terapii ortoptycznej. Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia przesiewowych badań ortoptycznych oraz 

rozpoznawania zaburzeń widzenia obuocznego. Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej pozwalającej na usprawnianie 

wybranych aspektów funkcjonowania wzrokowego. 

Zgłoszenia chętnych do uczestnictwa w kursach z zakresu ortoptyki I i II stopnia przyjmuje Biuro Cechu tel. 22 635 78 67 

w godz. 9:00-13:00, e-mail: cech.optyk@interia.pl.

Zapraszamy także na kursy refrakcji I, II i III stopnia więcej informacji o kursach wraz z programami dostępne jest na 

stronie Cechu www.cechoptykwar.pl

POZNAŃ  W dniu 26 marca br. w siedzibie Cechu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze członków 

MCRO w Poznaniu. Podsumowano okres 4 letniej kadencji ustępującego zarządu jak również dyskutowano nad kierun-

kiem rozwoju naszej organizacji. Zebrani wybrali nowy Zarząd na następną 4-letnią kadencję w składzie: Starszy Cechu 

- Leszek Gołuch, - podstarsi Cechu - Wiesław Kotelak, Karol Machtel,  skarbnik - Grażyna Sosnowska, sekretarz - Zdzisław 

Motowidło, członkowie zarządu: - Mirosław Kuza, Małgorzata Święcioch, Ilona Nowaczek.

Walne Zgromadzenie zaszczycił swą obecnością prezes Związku Rzemiosła Polskiego - Jerzy Bartnik.

KRAKÓW  Właśnie weszła do sprzedaży nowa szlifierka WECO edge 580. Firma Krak-Optic wprowadziła możliwość zamó-

wienia tej szlifierki w systemie „grupa” w bardzo atrakcyjnej cenie (zbierana jest grupa 3-5 zainteresowanych osób/zakła-

dów, które w najbliższej przyszłości chcą zakupić szlifierkę - TO ONI określają termin realizacji, oferowana jest specjalna, 

atrakcyjna cena... Bliższe szczegóły: www.krak-optic.pl/news/20110405_szlifierki 

WARSZAWA  Rusza akcja bezpłatnych specjalistycznych badań wzroku pod kątem zwyrodnienia plamki żółtej związane-

go z wiekiem (AMD). Akcja pt. „Utrzymaj ostrość wzroku” potrwa do 29 maja i obejmie 10 miast Polski. 

Kampanię organizuje Stowarzyszenie Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem (Stowarzyszenie AMD), przy wsparciu 

firmy Bausch&Lomb. 

Jako pierwsi, od 29 do 31 marca, będą się mogli przebadać mieszkańcy stolicy. W mobilnym gabinecie, który w godzinach 

10-18 stanie pod Pałacem Kultury i Nauki, okuliści będą badać dno oka przy pomocy tzw. fundus camery (aparatu fotogra-

ficznego wykonującego seryjne zdjęcia dna oka) oraz mierzyć gęstość plamki żółtej przy użyciu densytometru. 

Poza Warszawą, mobilny gabinet okulistyczny odwiedzi jeszcze dziewięć miast: Radom (1-4 kwietnia), Częstochowę (5-

8 kwietnia), Opole (9-12 kwietnia), Wrocław (13-16 kwietnia), Poznań (9-12 maja), Bydgoszcz (13-16 maja), Łódź (17-20 

maja), Katowice (21-24 maja) i Kraków (25-29 maja). 

Więcej informacji na temat miejsc, w których będą realizowane badania można znaleźć na stronie internetowej akcji:  

www.ocuvite.pl 

WARSZAWA  Kolejna sesja egzaminacyjna w KRIO ( egzaminy czeladnicze i mistrzowskie ) zorganizowana zostanie            

w maju 2011. Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem KRIO tel. 22 635 20 50; e-mail: biuro@krio.org.pl  

Kolejna sesja egzaminacyjna w KRIO 
zorganizowana zostanie w maju br. 
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OPHTALMICA OPTYK SERWIS WENS
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JZO OPTYK SERWIS POLO TAR-POL

KRAK-OPTIC POLAND OPTICAL

JZO OPTYK SERWIS MEGA OPTIC ORATA

AKT-POL KRAK-OPTIC RM SERVICE

ARGA NORTH-OPTIC TAR-POL

ESSILOR POLONIA POLAND OPTICAL

JZO OPTYK SERWIS RAKO OPTYK SERWIS

ESSILOR POLONIA JZO POLAND OPTICAL

HOYA LENS POLAND

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICHTUNG
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Uwaga! Spis marek dostępny na
www.interoptyka.pl











Teraz automat Le 1000 

dostępny w 2 wersjach:

Le 1000 Express

Le 1000 Lite

Uwaga: Powyższa specyfikacja dotyczy wersji Le 1000 Express.



Hoya wprowadza technologię TrueForm 
TrueForm to nowa technologia obliczeniowa 
i produkcyjna, w której zasady freeform stosowane 
są do półproduktów konwencjonalnych soczewek 
z zewnętrzną powierzchnią progresywną, takich jak 
Hoyalux Summit Pro i Hoyalux Summit CD.
Oznacza to, że każda korekcja jest unikalnie 
przeliczana i produkowana, gwarantując idealne 
odwzorowanie obrazu w soczewce. 
Stosując dodatkową  korekcję aberracji 
dla każdej osi widzenia, wspieraną 
przez technologię asferyzacji  
powierzchni wewnętrznej, uzyskujemy 
zoptymalizowane widzenie na całej 
powierzchni soczewki.

Korzyści dla Twoich klientów: 
• precyzja na poziomie pixeli 
• zoptymalizowana ostrość widzenia
• sprawdzone konstrukcje wykonywane 

z jeszcze większą dokładnością 

Jakość dnia dzisiejszego spotyka się z wiodącą technologią jutra

TrueForm_OKO_03-2011.indd   1 2011-03-24   11:37:39

 
 



Bardziej efektywne na zewnątrz
Bardziej efektowne wewnątrz 
Przedstawiamy Suntech Intense, najnowszej generacji 
soczewki fotochromowe firmy Hoya. 

Zaskakująco przejrzyste wewnątrz (95% transmitancji światła), 
szybko przyciemniają się, uzyskując intensywny kolor 
na zewnątrz (aż do 85%). 

W porównaniu z soczewkami 
Suntech 2.0, soczewki 
Suntech Intense 
są do 3% jaśniejsze 
w pomieszczeniach 
i aż do 11% ciemniejsze 
na zewnątrz.

To doskonałe rozwiązanie 
na co dzień, które idealnie 
pasuje do dynamicznego 
stylu życia Twoich klientów. 

Suntech Intense są dostępne we wszystkich popularnych 
materiałach i konstrukcjach firmy Hoya.
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