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W trosce o Twoje oczy

Pozwól swoim klientom zobaczyć wszystko z soczewkami progresywnymi 
Hoyalux iD

Nie chodzi o to żeby coś zobaczyć, chodzi o to żeby zobaczyć wszystko. Trzecia generacja soczewek 

progresywnych Hoyalux iD firmy Hoya, kładzie szczególny nacisk na widzenie obuoczne, gwarantując 

tym samym jego bezprecedensową jakość i niezrównany komfort. Z soczewkami Hoyalux iD żaden 

szczegół nie pozostanie niezauważony. 

Znajdź ukryte na zdjęciu wszystkie zaskakujące szczegóły i sprawdź odpowiedzi na www.hoyaluxid.com



  Jakie tajemnicze marzenie
skrywasz pod szaro-zielonym szkłem?
Wygraj weekend marzeń

w luksusowym SPA Marina Golf Club dla dwojga!

UWAGA! KONKURS!

Pełny regulamin konkursu dostępny na stronie

www.zobaczswiatwyrazniej.pl/dla_optyka.html

Zakup soczewki Crizal Transitions w kolorze szaro-zielonym w okresie 
od 6 października do 30 listopada 2014.

Zachęć swoich klientów do wzięcia udziału w konkursie konsumenckim
„Jakie marzenie skrywasz pod szaro-zielonym szkłem?” (podzielenia się
z nami najbardziej tajemniczym marzeniem).

Wypełnij razem z klientem kupon konkursowy dołączony do soczewek Crizal 
Transitions w kolorze szaro-zielonym, potwierdź stemplem swojego Salonu 
Optycznego i swoim podpisem.

Prześlij wszystkie wypełnione kupony na adres Omega Communication, 
ul. Puławska 12/7, 02-566 Warszawa do dn. 17 grudnia 2014. 

Wygrana Twojego klienta to Twoja wygrana – nagrody otrzymują 
Salony, w których soczewki zakupią laureaci konkursu konsumenckiego
„Jakie marzenie skrywasz pod szaro-zielonym szkłem?”

1.

2.

3.

4.

5.

5 kroków do wygranej:
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Targi dobrych KONT(r)AKTÓW

Targi dla optyków, optometrystów i osób związanych w branżą optyczną
Wyposażenie salonów optycznych • Konferencja OPTYKA 2014 • Wzorcowy Salon Optyczny

7-8 LISTOPADA 2014

www.targioptyka.mtp.pl

Organizatorzy: Biuro organizacji targów:

Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.
tel. +48 61 869 21 49
e-mail: optyka@mtp.pl
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

AKT-POL ŁÓDŹ 49

ALBINEX SULEJÓWEK 32

AM Group Plus BYDGOSZCZ 3,27

ARMATYS KONSTANCIN-JEZIORNA 47

BINOKL JABŁONOWO 45

BOGDANI ZAWIERCIE 25,33

CAMRO SOPOT 4

DEK-OPTICA WROCŁAW 1

DG-GROUP ZĄBKI 39,44

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 2,10,40

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 62

HAYNE POZNAŃ 15

HOYA LENS POLAND PIASECZNO  72

INPOL VISION SOSNOWIEC 42

JAI KUDO ROKIETNICA 21

KAMEX JÓZEFÓW 6

MADEX WROCŁAW 62

MAŻEX WARSZAWA 58

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 34

OPMATIC WARSZAWA 11

OPTALEX WARSZAWA 47

Lista firm / List of firms 
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPTIBLOK WARSZAWA 31

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 46

OPTYKA 2014 POZNAŃ 5

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 58

ORATA WARSZAWA 6

OWP NIEMCY 12

P.H. OKO WROCŁAW 28,29

POLAND OPTICAL CIESZYN 70,71

POLO OPOLE 49

PRESTIGE KSIĄŻKI 41

PROSTAF POZNAŃ 23,43

PUCCINI WARSZAWA 19

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 35

RED BULL CZECHY 48

RM SERVICE WARSZAWA 58

SEYKOPOL ŁOMIANKI 48

SZAJNA LABORATORIUM OPTYCZNE GDYNIA 36,37

SZLIFIERNIA BLOCH POZNAŃ 47

SZLIFIERNIA SIEDEMNASTKA WARSZAWA 48

TAR-POL NIEPOŁOMICE 30

VERMARI WARSZAWA 14

Список фирм / Firmenverzeichnis 
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Unit okulistyczny
Refraline 2L

4

ZA
*

50%
*

Pakiet GOLD

Pakiet SILVER

Pakiet BRONZE

35%
*

Zestawy okulistyczne
w niewiarygodnie niskich cenach!

Czy chcesz wyposażyć Swój salon w najbardziej innowacyjne urządzenia do badania refrakcji? 
Czy chcesz, aby Twoi klienci polecali Twój salon znajomym?
Do 30 listopada 2014 r. oferujemy 3 ekskluzywne pakiety urządzeń w niewiarygodnie niskich cenach!

+ + +

+ + +

+ + +

*Dotyczy wyłącznie unitu okulistycznego. Szczegóły u Przedstawicieli Handlowych:

• Niechciał Albert, tel. 505 197 226 (region południowo-wschodni)
• Tylka Krzysztof, tel.  505 197 228 (region południowo-zachodni)
• Wrocławski Paweł, tel. 505 197 224 (region północno-wschodni)

www.essilor.pl

Automatyczny foropter APH500
z klawiaturą KB500 i APHPS1

Unit okulistyczny
Refraline Mini Full RUE080

Unit okulistyczny
Refraline 2L
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XX-lecie ŚLĄSKIEGO 
CECHU OPTYKÓW

25.10.2014 KATOWICE
www.slaskicechoptykow.pl

HONG KONG OPTICAL FAIR 

05-07.11.2014 HONGKONG
www.hkopticalfair.hktdc.com

TARGI OPTYKA

07-08.11.2014 POZNAŃ
www.targioptyka.mtp.pl

GIEŁDA OPTYCZNA

15.11.2014 WARSZAWA
www.fundacjaszkole.fm.interia.pl

GIEŁDA OPTYCZNA

21.11.2014 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkole.fm.interia.pl

VISION-X 

25.11.2014 DUBAJ
www.vision-x.ae

OPTI’ 15 

09-11.01.2015  MONACHUM
www.opti.de

Uwaga! 
Giełdy warszaw-
skie odbywają się       
w Zespole Szkół Spo-
żywczo-Gastronomicz-
nych, ul. Komorska 17/23

Giełdy w Sosnowcu odby-
wają się w hotelu Okrąglak,       
ul. Narutowicza 59.

Informacje o terminach po-
chodzą bezpośrednio od or-
ganizatorów i są aktualne na 
dzień oddania magazynu do 
druku.

Przed wyjazdem na kon-
kretną imprezę wska-
zane jest nawiązanie 
kontaktu z organi-
zatorami.
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Już od października w Twoim salonie aktualny biuletyn 
HAYNE z mnóstwem nowości i promocji. Poznaj posze-
rzoną linię produktów HAYNE ORIGINAL z elektronicz-
nym dioptromierzem H911 wykonującym precyzyjne 
pomiary soczewek, wyposażonym w ekran dotykowy
 i tryb pomiaru UV w bardzo przystępnej cenie.

Odwiedź nas na Targach Optyka 2014 w Poznaniu 
i odkryj niezwykłą ofertę w nowym Katalogu HAYNE 
2015/2016.

3 listopada br. PREMIERA dla ceniących wygodne 
i szybkie zakupy w internecie z zawsze atrakcyjnym 
rabatem: nowy, intuicyjny sklep internetowy zachwyci 
Cię efektywnym wyszukiwaniem produktów. 

Bądź zawsze na bieżąco – zapisz się do newslettera 
i polub fanpage HAYNE na Facebook’u! 

EFEKTYWNOŚĆ I PRECYZJA
POZNAJ NASZE BRANŻOWE NOWOŚCI

PLN Cena: 3 999 PLN

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

INTERESUJĄCA OFERTA? DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA WWW.HAYNE.PL

Wszystkie ceny netto

152014/5



5

News

– mówi ekspert z Pracowni Fizyki Widzenia i Optome-
trii UAM, prof. Ryszard Naskręcki – 2/3 Polaków twier-
dzi, że widzi dobrze lub bardzo dobrze, chociaż połowa               
z nich nie była konsultowana optycznie lub ich okulary 
czy soczewki kontaktowe nie są dostosowane do obec-
nej wady wzroku. 
W efekcie, pomimo, że co drugi Polak korzysta z okula-
rów lub soczewek kontaktowych, wciąż co czwarty ma 
problem z przeczytaniem gazety czy książki. Dodatko-
we wyzwania wiążą się z trendem do starzenia się spo-
łeczeństw. - Szacuje się, że już w 2030 r. co czwarty 
kierowca na europejskich drogach będzie miał więcej 
niż 65 lat – dodaje prof. Naskręcki - Tylko w 2012 roku 
koszty wypadków drogowych w Wielkiej Brytanii, spo-
wodowanych słabym widzeniem kierowców, przekroczy-
ły 55 mln dolarów! 
Kierowanie samochodem, uprawianie ulubionego spor-
tu, praca przy komputerze, czytanie książki: wszystko to 
wymaga od oczu innego rodzaju aktywności - i innego 
rodzaju wsparcia ich pracy.
- Każdy z nas posiada kilka lub kilkanaście par butów. 
A ile mamy par okularów? Okulary to przecież nie tylko 
bardzo ważny element wizerunku, podkreślający indywi-
dualny styl. Ich najważniejsza funkcja to poprawa jako-
ści widzenia – mówi Justyna Skrzypek z Essilor. 

Jak zachować dobry wzrok? Eksperci Essilor radzą:
1. Badaj wzrok przynajmniej raz w roku – wiele wad 
    wzroku można skorygować
2. Zachęcaj do tego najbliższych – szczególnie dzieci
3. Dbaj o dobre oświetlenie – najlepiej naturalne
4. Noś dostosowane okulary lub soczewki kontaktowe 
    – zalecone przez specjalistę
5. Chroń oczy przed promieniami UV – noś okulary sło-

neczne z autoryzowanych salonów
6. Relaksuj się i wysypiaj – nie zarywaj nocy
7. Jedz zdrowo dla oczu – np. jagody 
8. Dobierz okulary właściwe dla rodzaju aktywności 
    – inne do czytania, inne - na narty

Światowa Organizacja Zdrowia zaleca co-
roczne badania wzroku
Essilor zaprosił na otwarte, bezpłatne 
badanie wzroku na Dworcu Centralnym         
w  Warszawie

285 milionów ludzi na świecie cierpi na za-
burzenia widzenia, z czego 39 milionów to 
osoby niewidome. Wadę wzroku ma dziś po-
łowa dorosłych Polaków. 
Jednocześnie ocenia się, że 80% wad wzro-
ku można skutecznie skorygować. Syste-
matyczne badanie oczu pozwala wcześnie 
wykryć wady i odpowiednio je korygować 
lub leczyć. 
Zaproszenie na bezpłatne badanie wzroku
Essilor, członek Międzynarodowej Agencji 
do Zapobiegania Ślepocie (International 
Agency for the Prevention of Blindness), 
zaprosił na bezpłatne badanie wzroku.                                    
W czwartek 9 października warszawiacy    
i podróżni mogli skontrolować wzrok. W go-
dzinach 9.00 – 19.00 w hali głównej Dworca 
Centralnego eksperci Essilor przeprowadzili 
badania z użyciem specjalistycznej apara-
tury, postawili wstępną diagnozę oraz dora-
dzili w odpowiednim doborze szkieł korek-
cyjnych. Do udziału zaproszeni byli wszyscy 
chętni, w każdym wieku. Badanie trwa ok. 
15 minut; nie jest inwazyjne i można po jego 
zakończeniu kontynuować podróż. Udział  
był bezpłatny. 
Lepszy wzrok – lepsze życie
- Dla dużej części Polaków podstawową for-
mą oceny jakości widzenia jest samoocena 

Pierwsze badanie 
wzroku podróżnych 
podczas Światowego 
Dnia Wzroku

Informacja: ESSILOR
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WZROKU
DZIEŃ

Swiatowy’

9 października 2014
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News

Warszawa, 15 września 2014 – ESSILOR, światowy lider w produkcji soczewek okularowych, pro-
wadzi już trzecią edycją rewolucyjnej kampanii „Ile masz par butów? A ile okularów?”. Oferta ta 
daje optykowi możliwość zaoferowania Klientowi drugiej pary szkieł progresywnych najwyższej 
jakości gratis. Dzięki temu prezbiopii mogą pozwolić sobie na kilka par okularów dopasowanych 
do rozmaitych sytuacji życiowych takich jak praca, aktywność sportowa, elegancka kolacja, spot-
kanie z przyjaciółmi, wyjazd na narty itp.

Ile masz par butów? Więcej niż jedną? 
A co z Twoimi oczami? Jak dużo masz par okularów?

Informacja: ESSILOR

W tej edycji specjalnie dla Warszawy przygotowa-
no dedykowaną kampanię promocyjną skierowa-
ną również bezpośrednio do konsumentów. Jest 
to pierwsza tego rodzaju kampania realizowana 
w branży optycznej, skupiają-
ca się wyłącznie na wybranym 
regionie. Ma ona na celu nie 
tylko komunikację promocji, 
ale przede wszystkim solidne 
wsparcie optyków z Warszawy 
i okolic, co ma przyczynić się 
do rozwoju ich biznesu. Kam-
pania w mediach jest realizo-
wana przez dom mediowy Me-
diaOn. Kampania prowadzona 
będzie m.in. w kluczowych 
lokalnych stacjach radiowych 
takich jak RMF Classic, Radio 
Złote Przeboje, Radio PLUS 
Warszawa, Radio Wawa i Pol-
skie ,,Radio dla Ciebie”. Dodat-
kowo w ponad 40 high-traffic lokalizacjach będzie 
obecna kampania outdoorowa na citylightach. 
Kampania będzie obecna również na najważniej-
szych regionalnych portalach informacyjnych oraz 
Facebooku, gdzie będzie prowadzony konkurs fo-
tograficzny dla wszystkich konsumentów w kraju 
na najciekawsze zdjęcie szafy pełnej butów. Kam-

panię oraz konkurs na Facebooku realizuje agen-
cja SocialMind.
Kampania ta ma wymiar edukacyjny również, 
gdyż zwraca wyraźnie uwagę na konieczność dba-

nia o wzrok po 40-stce, przy 
jednoczesnej przyjemności po-
siadania więcej niż jednej pary 
okularów dających najwyższą 
jakość widzenia. 
Więcej informacji na temat ak-
cji wraz z lokalizatorem salonów 
optycznych, które biorą udział 
w kampanii można znaleźć na: 
www.zobaczswiatwyrazniej.pl

O firmie Essilor
Essilor International to świato-
wy lider w dziedzinie projekto-
wania, produkcji i personaliza-
cji soczewek korekcyjnych. To 
również wynalazca soczewek 

progresywnych i pionier w dziedzinie ochrony 
oczu przed takimi chorobami jak AMD czy zaćma. 
Firma jest obecna na pięciu kontynentach i oferu-
je pacjentom z krótkowzrocznością, nadwzrocz-
nością, prezbiopią i astygmatyzmem szeroką 
gamę uznanych soczewek okularowych Varilux®, 
Crizal®, Optifog®, Xperio®.

Ile masz par butów?
A ile okularów? 

*
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i wewnętrzną (tylną) powierzchnię soczewki. 
Dzięki swoim właściwościom zapewnia pełną 
ochronę oczu przez cały rok. Powłoka ta ofe-
rowana jest na soczewkach recepturowych. 

Informujemy Państwa, że firma AVM Lens Pol-
ska w asortymencie magazynowym aktualnie 
posiada tak długo oczekiwane przez klientów 
soczewki z powłoką Led Protect w indeksie 
1,50  w zakresie +/- 4,00 z cylindrem do -2,00 
blokującą niebieskie światło.
Monitory LED emitują trzy rodzaje długości fal 
światła: żółtą, czerwoną i niebieską, z których 
ta ostatnia jest najbardziej szkodliwa.
Dowiedziono, że fale niebieskie są bardzo 
agresywne dla siatkówki oka i powodują syn-
drom CVS, objawiający się nadwrażliwością na 
światło, pieczeniem i suchością oka, spowol-
nioną akomodacją oraz bólami głowy. Sprzyja-
ją również degeneracji plamki żółtej oka!
Idealnym rozwiązaniem jest bezbarwny anty-
refleks LED Protect, zarówno estetyczny, nie 
barwiący widzianego obrazu na żółto, a jed-
nocześnie chroniący przed szkodliwym działa-
niem niebieskiego światła. Odbicie szczątkowe 
niebiesko-zielone.Więcej informacji na stronie 
www.ledprotect.pl

News

JAI KUDO wprowadziło we wrześniu 2014 r. czte-
ry nowe produkty z zakresu soczewek okularo-
wych oraz dwie nowe kolekcje opraw: JK Lon-
don Soho i JK London City. Pierwsza z nowości 
- WIDEVIEW IDENTITY LIGHT - to kolejna, 
lifestylowa soczewka nowej generacji produko-
wana przy użyciu zaawansowanych technologii 
kalkulacji: DRT, LSA, EFA oraz technologii Free-
Form. Dedykowana jest klientom poszukującym 
soczewek klasy Premium w korzystniejszej ce-
nie, niż soczewki aktualnie proponowane przez 
innych producentów.  Sprzedawana jest pod ha-
słem „LIGHT ZNACZY LEKKO”, które korespon-
duje z jej „lekką” ceną oraz jakością gwarantu-
jącą bardzo łatwą i przyjemną adaptację.
Kolejna nowość - WIDEVIEW SIMPLE PLUS - 
w odróżnieniu od soczewki WIDEVIE SIMPLE, 
posiada konstrukcję ulepszoną o zmienny in-
set oraz kompensację mocy. Stanowi idealne 
rozwiązanie dla osób szukających markowych           
i sprawdzonych jakościowo soczewek w atrak-
cyjnej cenie.
BLUECARE to nowoczesna powłoka antyreflek-
syjna produkowana m.in. z myślą o klientach 
użytkujących urządzenia emitujące światło nie-
bieskie, takie jak laptopy, telewizory, tablety        
i smartfony. Tym samym jej odbiorcą może stać 
się niemal każdy współczesny użytkownik oku-
larów. Polecana osobom kładącym szczególny 
nacisk na maksymalną ochronę oczu. Powłoka 
oferowana jest na soczewkach recepturowych 
oraz jako soczewka magazynowa 1.61 Aspheric 
BLUECARE HMAR. 
STAYCLEAN EXTREME UV to super utwardzona 
powłoka łatwo czyszcząca, która jeszcze do-
skonalej zabezpiecza wzrok przed szkodliwym 
promieniowaniem UV. Zawdzięcza to filtrowi 
UV nanoszonym nie tylko na zewnętrzną, ale 

Informacja: Jai Kudo

Jesienne nowości 
w ofercie JAI KUDO

Zdrowe oko dzięki po-
włoce LED PROTECT

Informacja: AVM
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N A J L EP SZ E B RY T Y JSK I E S O C Z E W K I I  O PR AW Y O K U L A ROW E

ROZBIJ
BANK

ZOBACZ WIĘCEJ

Zdobądź nawet kilka tysięcy złotych!

Od 15.09.2014r. do 31.01.2015r. kupuj dowolne soczewki 
progresywne JAI KUDO z grupy WIDEVIEW, w indeksie 1.50.

Do każdej pary otrzymasz talony o wartości od 20 do 100 zł, 
które na końcu promocji wymienimy Ci na pieniądze.
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News

wy służą również jako zamknięcie przestrzeni pomiaro-
wej, chroniąc ją przed zabrudzeniem. Nowy skaner po-
siada w obudowie podręczne schowki na akcesoria, jak 
np. uchwyt do szablonów. Istnieje możliwość skonfigu-
rowania urządzenia bezpośrednio z każdym automatem 
firmy NIDEK oraz w sieci LAN.
LT-1200 to podobnie jak jego poprzednik LT-1000 jest 
skanerem sieciowym i może tworzyć prace z danymi 
oprawek oraz soczewek, a także  przesyłać je do serwe-
ra PC lub automatów szlifierskich. Ponieważ obie strony 
soczewek skanowane są z zachowaniem największej 
dokładności, możliwe jest tworzenie idealnie dopaso-
wanych prac. LT-1200 posiada również tryb skanowania 
opraw o dużej krzywiźnie. Krzywiznę tego typu oprawy 
można wstępnie oszacować, porównując ją z dostępny-
mi modelami na ekranie skanera. Przy skanowaniu oku-
larów typu google kalkulacja FPD, krzywizny oraz kąta 
nachylenia oprawy odbywa się automatycznie po zeska-
nowaniu półszablonu. 
LT-1200 posiada duży kolorowy ekran dotykowy LCD, 
dzięki któremu można łatwo wprowadzać rodzaj so-
czewek, typ oprawki, tryb szlifowania i dane soczewki.         
W celu sprostania różnorodnym potrzebom klienta każ-
dy kształt soczewki może być w prosty i precyzyjny 
sposób modyfikowany za pomocą edytora kształtów.
LT-1200 może pracować w sieci lokalnej LAN lub może 
służyć jako serwer zapamiętując dane. W połączeniu                  
z oprogramowaniem iRX Server LT-1200 pomaga                                                                             
w przesyłaniu zeskanowanych prac Internetem.

Serię nowoczesnych skanerów firmy NIDEK 
cechuje niespotykana umiejętność pre-
cyzyjnego pomiaru opraw o bardzo dużej 
krzywiźnie. W ramach tej serii firma NIDEK 
oferuje dwa najnowsze modele LT-980 i LT-
1200. 
LT-980 to skaner pracujący w systemie 3D, 
który szybko i dokładnie odwzorowuje kształt 
oprawy w trzech wymiarach. Nowo opraco-
wana budowa wodzika pozwala na zmianę 
kąta jego osi stosownie do wysokości opraw-
ki w danym miejscu. W ten sposób wodzik 
płynnie przechodzi w całym rowku każdego 
rodzaju oprawy przy kącie jej zakrzywienia 
dochodzącym do 25,5°. Funkcja Low-pres-
sure Stylus zapewnia pomiar całego obwodu 
oprawy przy bardzo niskim nacisku wodzika, 
całkowicie zapobiegając zniekształceniom. 
Również zaciski nowego skanera blokujące 
oprawy są dostosowane do różnych opraw 
o unikalnym kształcie mostka. LM-980 po-
siada funkcję skanowania oprawy, szablonu 
i soczewki demo. Automatyczny pomiar PD 
ramki eliminuje konieczność wprowadzania 
uprzednio pomierzonych danych. Ergono-
miczna budowa nowego skanera jest bardzo 
wygodna w użytkowaniu. Dwa zaciski opra-

Nowoczesne skanery 
firmy NIDEK
LT-980 i LT-1200
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Po powołaniu kolejnych Cechów w Warszawie, 
Krakowie i Gdańsku, na zebraniu założyciel-
skim w dniu 20.01.1996 do życia powołana 
została Krajowa Rzemieślnicza Izba Optycz-
na. Od momentu powstania KRIO przedsta-
wiciele naszego Cechu aktywnie uczestniczą 
we wszystkich jej pracach będąc członkami 
wszystkich jej organów statutowych. 
Śląski Cech Optyków nieprzerwanie repre-
zentuje zrzeszonych optyków w kontaktach               
z regionalnymi organami administracji pań-
stwowej i samorządowej, organami skar-
bowymi, Narodowym Funduszem Zdrowia, 
organizuje liczne kursy, szkolenia i spotkania 
integracyjne, wyjazdy na krajowe i zagranicz-
ne imprezy targowe oraz wyjazdy turystyczne. 
W 2007 r. - za przykładem innych cechów oraz 
KRIO - ufundowany został sztandar Śląskiego 
Cechu Optyków. 
Obchody 20-lecia Śląskiego Cechu Optyków, 
miały miejsce 25.10.2014 r. w Katowicach. 
Uroczysta Msza święta odbyła się w kościele 
Św. Anny w zabytkowej dzielnicy Nikiszowiec, 
po czym nastąpiło zwiedzanie.
Oficjalna część uroczystości miała miejsce       
w Hotelu Rezydencja.
Jubilatom składamy serdeczne gratulacje i ży-
czymy dalszej owocnej działalności.
Więcej informacji na temat obchodów będzie-
my mogli podać w następnym wydaniu OKO

News

W tym roku mija 20 lat od powstania Śląskiego 
Cechu Optyków w Katowicach. Historia zorga-
nizowanej działalności śląskich optyków sięga  
wcześniejszych lat. Działania prowadzone były 
wówczas w ramach Komisji Branżowej Optyków, 
a później Stowarzyszenia Optyków Polskich. Po 
samorozwiązaniu SOP podjęta została decyzja 
o powołaniu regionalnych cechów optycznych, 
współtworzących obecnie Krajową Rzemieślni-
czą Izbę Optyczną. 
Dn. 18.06.1994 odbyło się w Katowicach zebra-
nie założycielskie Śląskiego Cechu Optyków, po 
czym w dniu 13.12.1994 Sąd Rejonowy w Ka-
towicach dokonał oficjalnej rejestracji Cechu, 
jako trzeciego po Międzywojewódzkim Cechu 
Rzemiosł Optycznych w Poznaniu i Dolnośląskim 
Cechu Optyków we Wrocławiu, branżowego ce-
chu optycznego w Polsce. 

XX - LECIE ŚLĄSKIEGO 
CECHU OPTYKÓW

Informacja własna Śląskiego Cechu Optyków
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automat szlifierski

HPE-8000
 + Możliwość nadawania frezem wstępnego kształtu soczewki
 + Wizualizacja położenia fasety/rowka  przed szlifowaniem
 + Czytelny, graficzny interfejs z ekranem dotykowym
 + Menu w języku polskim
 + Możliwość szlifowania soczewek do opraw sportowych

centroskop 

HAB-8000
 + Możliwość skanowania opraw sportowych
 + Skan cyfrowy
 + Automatyczna detekcja położenia otworów/nacięć i ich średnic
 + Intuicyjne, graficzne menu z polskim językiem
 + Wbudowany dioptriomierz

zestaW klasY premium 
W przYstĘpneJ cenie

Bogdani Sp. z o.o. 42-400 Zawiercie, ul. Górnośląska 6
tel: 32 67 228 00, 32 64 666 27, e-mail: biuro@bogdani.pl
www.bogdani.pl

MANAGER PRODUKTU:
Jarosław Miś 609 350 003

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI:
Paweł Konieczny 502 196 127
Adam Świdlicki 502 196 129
Marcin Jóźwiak 502 196 138

Paweł Konieczny 502 196 127
Adam Świdlicki 502 196 129

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI:  
Krzysztof Borzym 510 045 602
Marcin Jóźwiak 502 196 138

MANAGER PRODUKTU:  Jarosław Miś 609 350 003Bogdani Sp. z o.o. 42-400 Zawiercie, ul. Górnośląska 6
tel: 32 67 228 00, 32 64 666 27 
e-mail: biuro@bogdani.pl
www.bogdani.pl

Vision your way

Przy zakupie kompletu urządzeń składającego się z automatu 
szlifierskiego HPE-8000 oraz centroskopu HAB-8000 

odkupujemy każdy automat *

za 20 000 zł brutto
* bezszablonowy
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News

Niepowtarzalna aura i wyjątkowy klimat miasta 
doskonale podkreślił charakter, stylistykę Sola-
no oraz stał się inspiracją dla linii optycznej.
Proponowana wyrazistość i różnorodność 
kształtów, lekkość dekoracji na zausznikach 
podkreślająca indywidualność oraz mocne          
i intensywne nasycenie kolorów spowodowały, 
że tegoroczna kolekcja jesienna będzie mocno 
ekspresyjna.
Stworzony materiał zostanie wykorzystany       
w reklamach prasowych, materiałach POSM, 
cyklicznej kampanii dla zakładów i salonów op-
tycznych - wizualizacja witryn. 

Ważnym krokiem kontynuującym 
strategię marki SOLANO, podkre-
ślającym związek między marką 
Solano, a światowymi trendami 
modowymi była zrealizowana sesja 
zdjęciowa w Londynie. Silny akcent 
położono na wielkomiejskość, nie-
skrępowaną rozrywkę i naturalny 
luksus. To wszystko zostało uchwy-
cone w najnowszej sesji opraw 
SOLANO na sezon jesień – zima 
2014/2015. 

LONDYN – sesja zdjęciowa dla marki - SOLANO 
oprawy korekcyjne.

Informacja: AM GROUP PLUS
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P.H. OKO
ul. Dąbrowskiego 42 B
50-457 WROCŁAW
tel. 71 346 04 65, 601 662 650
www.moonlight.pl
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NowoczesNa  
diagNostyka 
dla każdego

aUtoMatyczNy toNoMetR 

HNt-7000
•	 w	pełni	automatyczne	
pozycjonowanie	głowicy

•	 funkcja	kompensacji	wyniku	
o	grubość	rogówki

•	 wygodne	i	transparentne	
oprogramowanie

•	 automatycznie	regulowana	
siła	podmuchu	powietrza

aUtoMatyczNy 
ReFRaktokeRatoMetR 

HRk-8000a
•	 ultraprecyzyjny	pomiar	wad	
refrakcji	z	wykorzystaniem	
matrycy	Hartmanna-Shacka

•	 pomiar	keratometrii	peryferyjnej
•	 możliwość	wykonania	zdjęć	
przedniego	odcinka	oka

Bogdani	Sp.	z	o.o.	
42-400	Zawiercie,	ul.	Górnośląska	6
tel:	32	67	228	00,	32	64	666	27
e-mail:	biuro@bogdani.pl
www.bogdani.pl

PRZEDSTAWICIELE	HANDLOWI:
Paweł	Konieczny	 502	196	127
Adam	Świdlicki	 502	196	129
Marcin	Jóźwiak	 502	196	138

  4 lata gwarancji

Paweł Konieczny 502 196 127
Adam Świdlicki 502 196 129

PRZEDSTAWICIELE HANDLOWI:  
Krzysztof Borzym 510 045 602
Marcin Jóźwiak 502 196 138

MANAGER PRODUKTU:  Jarosław Miś 609 350 003Bogdani Sp. z o.o. 42-400 Zawiercie, ul. Górnośląska 6
tel: 32 67 228 00, 32 64 666 27 
e-mail: biuro@bogdani.pl
www.bogdani.pl

Vision your way

Przy	zakupie	kompletu	urządzeń	
HNT	7000	+	HRK	8000A	

Unit okUlistyczny 
włoskiej	firmy	Frastema

GRAtis!



OKO 2014/3

made in Japan
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Soczewki okularowe z Gdyni

Promocja dla optyków: 
zamawiaj soczewki, zbieraj punkty, odbieraj nagrody.

Ważne to, co jest w oprawie.

Trzy kroki do nagrody, a Ty musisz 
wykonać tylko jeden z nich.

1. Swoim klientom polecaj soczewki PRIMA, 
OPTIPLAST oraz VEO z powłokami antyrefleksyjnymi.

2. Za każdą zamówioną parę szkieł z grup wskazanych 
w punkcie 1. otrzymasz odpowiednią ilość punktów.

3. Po zakończeniu miesiąca poinformujemy Cię o licz-
bie zebranych przez punktów. Za każde 100 punktów 
otrzymasz kartę podarunkową o wartości 100 zł.

Za każdym razem możesz wybrać inną nagro-
dę spośród kart podarunkowych do  sklepów: 
Apart, Empik, Media Markt, Saturn, Sephora.

Gdy zbierzesz 100 punktów, skontaktujemy się 
z Tobą mailowo bądź telefonicznie w sprawie 
nagrody.

Punkty będą przyznawane od 1 września do 
31 grudnia 2014 r. za wszystkie zamówienia 
złożone bezpośrednio w SZAJNA.

Promocja trwa do końca roku!
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WARSZAWA Informujemy, że w miesiącu październiku rozpoczął się kurs refrakcji I stopnia. 
Zgodnie z oczekiwaniami optyków, Zarząd Cechu Optyków w Warszawie podjął decyzję o organi-
zacji kursu refrakcji IV stopnia. Program kursu obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu refrakcji, 
które najczęściej stwarzają problemy w procesie doboru właściwej korekcji okularowej. Kurs IV 
stopnia przeznaczony jest dla osób, zajmujących się pomiarami układu wzrokowego. Szkolenie 
to skierowane jest do optyków, którzy ukończyli kursy refrakcji I, II i III stopnia organizowane 
przez nasz Cech lub inne cechy zrzeszone w KRIO, osób które ukończyły kurs prowadzony przez 
profesora Bolesława Kędzię oraz absolwentów uczelni o profilu optyka okularowa. Kurs refrakcji 
IV stopnia prowadzony przez dr n. med. Andrzeja Styszyńskiego obejmuje 24 godziny zajęć pro-
wadzonych w ramach dwóch weekendów, w siedzibie KRIO ul. Przy Agorze 28. Poniżej program 
kursu.

Pełna informacja  wraz z programami kursów I, II, III i IV stopnia dostępna jest również na 
stronie internetowej Cechu - www.cechoptykwar.pl
Zgłoszenia przyjmuje telefonicznie lub pocztą elektroniczną Biuro Cechu - tel. 22 635 78 67, od 
poniedziałku do piątku w godz. 9:00-13:00, e-mail: cech.optyk@interia.pl

Informacja własna Cechu Optyków 
w Warszawie

Trudności w ustalaniu 
korekcji okularowej 

1. Heteroforie - badanie i spo- 
    soby korekcji.
2. Zez - badanie i sposoby  

korekcji.
3. Refrakcyjne przyczyny trud-

ności w ustalaniu 
korekcji okularowej:

  - różnowzroczność,
  - wysoki astygmatyzm,
  - zaburzenia akomodacji.

Kursy w Cechu Optyków 
w Warszawie

Kursy w Cechu Optyków w Warszawie, 
fot. A. Dąbrowski
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41-200 Sosnowiec, ul. B dzi ska 12
tel. 32 785 59 60,  tel. 602 228 435
e-mail: biuro@inpolvision.pl, geronimo14@wp.pl
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Jabłonowo, Al. Krakowska 83
05-552 Wólka Kosowska

tel./fax 22 756 15 31
www.binokl.pl

Producent opraw 
okularowych
frezowanych, wtryskowych i 
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{NEW!

w w w . o k u l a r y i a k c e s o r i a . p l

tel. 12 654 73 80        kom. 508 082 122       e-mail:  optotechnika@okularyiakcesoria.pl

AKTUALNE WYPRZEDAŻE MARKOWYCH OKULARîW:

    70 zł brutto                   65 zł brutto                               25 zł brutto                      25 zł brutto                    45 zł brutto                  50 zł brutto

        65 zł brutto                     70 zł brutto                 40 zł brutto             50 zł brutto           65 zł brutto             20 zł brutto            20 zł brutto

AKCESORIA I SPRZĘT OPTYCZNY W ATRAKCYJNYCH CENACH Ð PROMOCJE

         Pupilometry                            Rowkarki                           Podgrzewarki                         Ekspozytory do opraw okularowych               Duży wyb—r taboret—w

         Foroptery                 Wzierniki           Kasety okulistyczne             Oprawy pr—bne             Dioptromierze           Walizki na oprawy             Stoliki elektryczne

                            
                           

                        
                 Autorefraktometry                                                                                             Panel LCD Shin-Nippon 900P  22ÕÕ

z polaryzacją, testem Wortha, wszystkimi testami Snellena, Ishihary oraz 3D

      Dioptromierze                  Unity, stoliki                       Optotypy                      Pupilometry               Lampy szczelinowe                     Projektory

Wyposażenie gabinet—w okulistycznych i salon—w optycznych Ð SERWIS SPRZĘTU UŻYWANEGO

w w w . o p t o t e c h n i k a . p l            tel. 12 654 73 80    e-mail:  biuro@optotechnika.pl

{NEW!

{

NEW!
Autoryzowany Przedstawiciel

japońskiej firmy
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 odwolania

 - PROMOCJA - 350,- PLN 

64 2014/4  

 odwolania

 - PROMOCJA - 350,- PLN 
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Małopolski Cech Optyków zorganizował po raz 
kolejny kursy refrakcji. Kurs był prowadzony 
na najwyższym poziomie przez dr Andrzeja 
Styszyńskiego. Szkolenie składało się z czę-
ści teoretycznej oraz praktycznej. Podczas tej 
drugiej słuchacze ćwiczyli na potrzebnym do 
badań sprzęcie najnowszej generacji.

Informacja własna Małopolskiego 
Cechu Optyków

Obchody Święta Optyków 
Polskich - Hieronim 2014
Uroczystości odbyły się w dniach 12-
14.09.2014 r. w Sandomierzu, Opatowie, 
Ćmielowie i Krzemionkach.

Obchodom tradycyjnie towarzyszyła wystawa 
optyczna oraz szereg atrakcji kulturalnych. 
Więcej informacji na stronie Małopolskiego 
Cechu Optyków: www.cech-optyków.pl

Kursy w Małopolskim 
Cechu Optyków 

Nowe uniformy Małopol-
skiego Cechu Optyków
Na zaproszenie Członka Zarządu Pana Marka 
Broszkiewicza jedno z Zebrań Zarządu odbyło 
się w siedzibie firmy Pana Doktora w Bochni. 
To właśnie wtedy po raz pierwszy Zarząd za-
prezentował firmowe garnitury z logiem Mało-
polskiego Cechu Optyków

Zebranie Zarządu Małopolskiego Cechu Optyków, 
siedziba firmy Pan Doktor, Bochnia 2014
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Hieronim 2014, kolegiata w Sandomierzu 
fot. Małopolski Cech Optyków
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W dniach 14-19.09.2014 r. odbyła się kolej-
na wycieczka zorganizowana przez Małopolski 
Cech Optyków. Rosja, Finlandia, a po drodze  
Litwa, Łotwa i Estonia.

Po wyjeździe z Krakowa obiadokolacja i noc-
leg na Łotwie. Następnie przejazd do Rosji                 
i zwiedzanie Carskiego Sioła - dawnej rezyden-
cji Carycy Katarzyny oraz Sankt Petersburga 
– twierdza Pietropawłowska z soborem św. Pio-
tra i Pawła. W centrum miasta m.in. krążownik 
Aurora, pałac Zimowy i pałac Marmurowy, Na-
brzeże Uniwersyteckie, Sobór św. Izaaka. Wie-
czorem rejs po Newie i kanałach. 
Kolejny dzień. Ławra Aleksandra Newskiego, 
Sobór św. Trójcy, Sobór Kazański, kościół św. 
Katarzyny (miejsce pochówku króla Ponia-
towskiego) oraz słynne muzeum Ermitaż. Na-
stępnie wizyta w Peterhof – zespół pałacowo-
ogrodowy założony przez cara Piotra I. Nocleg                    
w Estonii.
Następnego dnia po przeprawie promem do 
Finlandii, zwiedzanie stolicy Helsinek - spacer 
po historycznym centrum stolicy (secesyjny 
dworzec kolejowy, klasycystyczny Plac Senacki 
z katedrą luterańską, twierdza Suomenlinne 
– największa na Bałtyku, czas wolny na Kau-
pattori). Kolejna przeprawa promowa do Tallina 

i ponownie nocleg na południu Estonii.
Wyjazd w drogę powrotną. 
Po sześciu dniach intensywnego zwiedzania        
i aktywnego wypoczynku wycieczka zakończyła 
się szczęśliwie w Krakowie.
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Program kursu refrakcji 

1. Metody badania refrakcji i zasady optycz-

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

Wycieczki Małopolskiego 
Cechu Optyków

Informacja na podst. mat. pras. 
Małopolskiego Cechu Optyków 
fot. Małopolski Cech Optyków 
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Pomimo strajku pilotów linii Air Fran-
ce, który utrudnił dotarcie na targi 
profesjonalistom z Francji i z zagra-
nicy liczba odwiedzających pozostała 
stabilna w porównaniu z ubiegłorocz-
ną edycją salonu. Targi odwiedziło 
33 301 profesjonalistów, w tym 56% 
gości spoza Francji i 44% odwiedza-
jących znad Sekwany.  

Edycja 2014 po raz kolejny dowiodła, 
że targi SILMO PARIS są idealnym 
miejscem do promowania nowych 
marek (licznie reprezentowanych             
w tym roku), zapoznania się z nowy-
mi firmami z całego świata (ponad 
150 firm na 900 wystawców uczest-
niczyło w targach po raz pierwszy),  
a także odkrywania trendów z sekto-
ra optycznego (Happy Color, Fashion 
Style, Mo by Silmo). 

SILMO 2014,
TWÓRCZA ENERGIA

Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów 
Optycznych w Paryżu zakończyła się w pozytywnej 
atmosferze. Biorąc pod uwagę trudny kontekst 
ekonomiczny związany z aktualną sytuacją geo-
polityczną oraz planowane zmiany ustawowe na 
rynku francuskim ilość zawartych umów bizneso-
wych napawa optymizmem.  
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26-29.09.2014

Wystawcy targów za-
prezentowali na swoich 
stoiskach liczne innowacje 
i premierowe kolekcje 
udowadniając, że w branży 
optycznej nie brakuje ener-
gii i kreatywności.

Ważnym punktem targów 
jest AKADEMIA SILMO, 

która w ciągu dwóch dni zgromadziła wielu 
profesjonalistów uczestniczących w spot-
kaniach poświęconych tematyce zmęczenia 
wzroku. Kolokwiom naukowym towarzyszy-
ły praktyczne warsztaty, tak poszukiwane           
i cenione przez optyków.    

Obszerna fotorelacja z targów SILMO 
na www.interoptyka.pl
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Następna edycja targów SILMO 
odbędzie się od 25 do 28 września 
2015 r. w Centrum Wystawowym 

Paris Villepinte

Europejski rynek optyczny 
pod lupą
SILMO i MIDO - dwie imprezy 
targowe będące światowymi lide-
rami w branży optycznej powie-
rzyły instytutowi GfK opracowanie 
semestralnej analizy wyników 
ekonomicznych sektora optycznego 
w Europie, aby lepiej zdefiniować 
oczekiwania branży i móc zapropo-
nować profesjonalistom narzędzie 
sprzyjające rozwojowi ich działal-
ności. Pierwsze wyniki w marcu 
2015 r.!

21. Edycja SILMO d’OR
W tym roku jury obradowało 
pod przewodnictwem pro-
jektanta i rzeźbiarza Pablo 
Reinoso. Ten wszechstronny 
artysta urodził się w 1955 roku 
w Buenos Aires, od 1978 roku 
mieszka w Paryżu. 
Nagrody tym razem zostały 
przyznane w ośmiu katego-
riach. Wręczono także Nagro-
dę Specjalną Jury.  

fot.SILMO
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KATEGORIA FIRMA NAZWA PRODUKTU

Widzenie BBGR Sirus Plus

Materiały/Wyposażenie INTERACTIF Visuel SYSTEME DEEP LIGHTS by ACTIVISU

Niedowidzenie TELORION Telorion Zoom 

Dzieci CAROLINE ABRAM 5 + 5 = 10, Tête à Lunettes

Oprawy okularowe LUCAS DE STAËL Stratus

Okulary przeciwsłoneczne MASUNAGA X Kenzo Takada Campanule K18

Wyposażenie sportowe BOLLÉ Sport Protective Coverage, kolekcja dla dzieci

Innowacyjne oprawy MORGENROT EYEWEAR Morgenrot SC3 

Nagroda Specjalna Jury PIERO MASSARO PM415

Laureaci Silmo d’Or 2014

Opracowanie: 
INTEROPTYKA 
na podst. mat. 

pras. SILMO,
oraz Międzynaro-

dowych Targów 
Francuskich

fot. INTEROPTYKA
M.Maciejewski
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GORZÓW WIELKOPOLSKI  W dn. 4.10. br. 
w hotelu MIESZKO odbyła się kolejna Konfe-
rencja KONTAKTOLOGIA - Innowacyjne roz-
wiązania. Wszystkie planowane tematy zostały 
zrealizowane zgodnie z wcześniej opublikowa-
nym programem.
Zaprezentowane zostały m.in.: soczewki hy-
brydowe, sztywne soczewki kontaktowe no-
wej generacji, soczewki ORTO i inne projekty 
przyszłościowe.
Wszystkie wykłady odbywały się przy pełnym 
audytorium.
W konferencji uczestniczyło ponad 120 osób, 
głównie młodzież.
W kuluarach swoją ofertę prezentowały fir-
my: ALCON, VALLEANT/BAUSCH + LOMB, 
JOHNSON & JOHNSON, MEDICAL PARTNER, 
HECHT CONTACTLINSEN, SWISSLENS I COO-
PERVISION
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali 
certyfikaty.

Informacja własna 
fot. INTEROPTYKA 

W. Maciejewski

Kontaktologia - innowacyjne 
rozwiązania. Konferencja PSSK



 odwolania

 - PROMOCJA - 350,- PLN 
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SZLIFIERNIA OPTYCZNA

Prace wykonywane są na urządzeniach firmy Nidek 
przez doświadczonych optyków.

Szlifowanie do opraw pełnych, żyłkowych oraz wierconych. 
Zmiana kształtu na życzenie klienta.

Możliwość negocjacji ceny w zależności od ilości zlecanych prac. 
Posiadamy własny magazyn soczewek okularowych CR AR, CR HC 

w zakresie sph -6,00 do +6,00 cyl. -0,25 do -2,00 cyl.

Zapraszamy do współpracy 

Madex, ul.Rogowska 46b/1, 54-440 Wrocław 
tel: 71 355 54 43 

pracujemy poniedziałek – piątek 8-19, sobota 9-15
mail: madex@pro.onet.pl www.madex.wroclaw.pl
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trendy
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MW: Na rynku są Państwo obecni przeszło 30 lat. Jak to się 
stało, że zajęliście się właśnie produkcją opraw?
Krzysztof Daniluk: Oprawy okularowe to nasza rodzinna tra-
dycja zapoczątkowana przez mojego tatę, Jana Daniluka, któ-
ry zaraz po wojnie otworzył jeden z pierwszych prywatnych 
zakładów optycznych we Wrocławiu. To pod jego czujnym 
okiem przeszedłem całe szkolenie rzemieślnicze zdobywając 
tytuł czeladnika, a potem mistrza optyki. 

A w jaki sposób zaczęła się Pańska przygoda z produkcją 
opraw?
Pierwsze oprawy tato zaczął produkować w 1966 roku mając 
do dyspozycji jedną wtryskarkę ręczną. Od tego się zaczę-
ło. Już jako nastolatek, pomagałem z bratem przy produkcji          
i w zakładzie optycznym rodziców. Po latach, brat z rodziną 
przejął zakład, a ja z żoną zająłem się produkcją. I tak w 1981 
roku powstała DekOptica.  
Skąd wzięła się nazwa firmy?
D – Daniluk, E – Elżbieta, K – Krzysztof i Optica …

Jak Pan wspomina początki działalności?
Lata osiemdziesiąte były wymagające dla prywatnych przed-
siębiorców. Wszystkiego brakowało i człowiek musiał być bar-
dzo zaradny. Przez dłuższy czas pracowaliśmy sami, z żoną,   
w zakładzie wydzielonym w podpiwniczeniu u teściów, często 
do późnej nocy. Firma stopniowo się rozwijała, i po kilku la-
tach byliśmy już rozpoznawalni na rynku krajowym. Potem 
nastąpiły przemiany ustrojowe. Otwarcie granic, rozwój go-
spodarczy i to wszystko, co działo się w tamtym czasie, fak-
tycznie pozwoliło nam się rozwinąć. To właśnie w 1991 roku 
wysłaliśmy pierwszy eksport na Węgry. Do naszej obecnej 
siedziby przenieśliśmy się dopiero w 1996 roku. Nowy zakład 

RODZINNA FIRMA
na polskim rynku... i nie tylko!

Wywiad

Z właścicielem Dek-Optica, Krzysztofem 
Danilukiem, o historii, obecnych trendach 
i przyszłości

rozmawia Waldemar Maciejewski
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dał dużo możliwości rozwoju, zainwestowali-
śmy w park maszynowy i stale rozszerzaliśmy 
ofertę. 

I tak dochodzimy do dnia dzisiejszego. Jak te-
raz wygląda DekOptica?
Na chwilę obecną, nasza firma ma przedstawi-
cieli w ponad dwudziestu krajach, wystawia-
my się z naszymi produktami na międzynaro-
dowych imprezach, od niedawna 
produkujemy też oprawy dla kilku 
znanych marek. Oprócz tego, stale 
pracujemy nad umacnianiem na-
szej pozycji na rodzimym rynku. 
W ostatnich trzech latach znacznie 
zmodernizowaliśmy też nasz park 
maszynowy.

Od wielu lat przyglądam się pol-
skiej branży optycznej i miło mi ob-
serwować, jak przez te wszystkie 
lata stale się rozwijacie. 
Dziękujemy. Muszę przyznać, że dodatkowym 
impulsem do wielu zmian było dołączenie do 
nas córki Ewy w 2010 roku. Razem zrewido-
waliśmy ofertę firmy, dodaliśmy nowe modele, 
mocno zmieniła się także kolorystyka opraw. 
Naszym nowym celem stało się rozwijanie ofer-
ty dla osób odważniej dobierających oprawy. 
Udało nam się opracować wiele dobrze przyję-
tych projektów, a dzięki nowym kolorom zmie-
niliśmy charakter istniejących, bardziej klasycz-
nych modeli. Pozwoliło nam to na stworzenie 
produktów lepiej odpowiadających potrzebom   
i oczekiwaniom ludzi młodych. 
W ostatnim czasie często słyszymy od klientów 
pochwały, że firma zmieniła się na lepsze.

Czyli trzecie pokolenie wniosło powiew „nowe-
go”?
Zdecydowanie tak. Nasze nowe cele doskonale 
zgrały się z nadejściem nowych trendów, jakie 
obserwujemy na świecie od kilku lat. Chodzi      

o to, że coraz więcej osób postrzega oprawy 
jako sposób wyrażania siebie - to pozwala nam 
rozwinąć skrzydła na etapie projektowania 
opraw i doboru kolorystyki, daje nam większą 
wolność twórczą i dużo satysfakcji. Wszystkie 
te czynniki skłoniły nas do stworzenia nowej 
marki opraw frezowanych - Illusion - które cha-
rakteryzuje odważniejszy design oraz mocniej-
sza, bardziej wyrazista kolorystyka.

Jakie macie Państwo plany na przy-
szłość?
Chcemy dalej umacniać naszą pozy-
cję na rynku krajowym, ale planuje-
my też rozszerzyć obecność na rynku 
zachodnioeuropejskim i amerykań-
skim. Przygotowujemy się także do  
zaprezentowania naszych opraw na 
targach w Paryżu i Mediolanie. Na 
szczęście, jest co robić.

Czego mogę Państwu życzyć?
Jak mawiał mój tato, „jest dobrze, a będzie 
jeszcze lepiej”, więc proszę życzyć tego, żeby to 
powiedzenie było dla nas zawsze aktualne. 

,,W ostatnim 
czasie czę-
sto słyszymy 
od klientów 
pochwały, że 
firma zmie-
niła się na 
lepsze’’

-

-
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  Jakie tajemnicze marzenie
skrywasz pod szaro-zielonym szkłem?
Wygraj weekend marzeń

w luksusowym SPA Marina Golf Club dla dwojga!

UWAGA! KONKURS!

Pełny regulamin konkursu dostępny na stronie

www.zobaczswiatwyrazniej.pl/dla_optyka.html

Zakup soczewki Crizal Transitions w kolorze szaro-zielonym w okresie 
od 6 października do 30 listopada 2014.

Zachęć swoich klientów do wzięcia udziału w konkursie konsumenckim
„Jakie marzenie skrywasz pod szaro-zielonym szkłem?” (podzielenia się
z nami najbardziej tajemniczym marzeniem).

Wypełnij razem z klientem kupon konkursowy dołączony do soczewek Crizal 
Transitions w kolorze szaro-zielonym, potwierdź stemplem swojego Salonu 
Optycznego i swoim podpisem.

Prześlij wszystkie wypełnione kupony na adres Omega Communication, 
ul. Puławska 12/7, 02-566 Warszawa do dn. 17 grudnia 2014. 

Wygrana Twojego klienta to Twoja wygrana – nagrody otrzymują 
Salony, w których soczewki zakupią laureaci konkursu konsumenckiego
„Jakie marzenie skrywasz pod szaro-zielonym szkłem?”

1.

2.

3.

4.

5.

5 kroków do wygranej:



ISSN 1233-3158
BEZPŁATNIE

FREE OF CHARGE

W trosce o Twoje oczy

Pozwól swoim klientom zobaczyć wszystko z soczewkami progresywnymi 
Hoyalux iD

Nie chodzi o to żeby coś zobaczyć, chodzi o to żeby zobaczyć wszystko. Trzecia generacja soczewek 

progresywnych Hoyalux iD firmy Hoya, kładzie szczególny nacisk na widzenie obuoczne, gwarantując 

tym samym jego bezprecedensową jakość i niezrównany komfort. Z soczewkami Hoyalux iD żaden 

szczegół nie pozostanie niezauważony. 

Znajdź ukryte na zdjęciu wszystkie zaskakujące szczegóły i sprawdź odpowiedzi na www.hoyaluxid.com
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