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22 741 64 77 
501 708 257 
601 308 569 

 
UL. WSPÓŁCZESNA 20                     WWW.ORATA.PL 
03-255 WARSZAWA                             BIURO@ORATA.PL 

Stelaże ścienne i panele z pleksi na oprawy, kasety i szafki na oprawy, 
projektowanie salonów optycznych 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą! 
 

ul. Spacerowa 31 
05-410 Józefów

tel./fax. (22) 789-28-65
tel. (22) 789-29-05

e-mail: kamex@kamex.pl

www.kamex.pl

R

Marek Kamiñski

rok za³o¿enia 1985

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na WWW.ORATA.PL
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

AM Group Plus BYDGOSZCZ 23

ARGA POZNAŃ 67

BINOKL JABŁONOWO 2

CAMRO SOPOT 29

CLEX POLSKA SZCZECIN 39

DEK-OPTICA WROCŁAW 1

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 66

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 16

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 63

HAYNE POZNAŃ 15

HUMEL JÓZEFÓW 66

INPOL VISION SOSNOWIEC 12

JAI KUDO POZNAŃ 27

KAMEX JÓZEFÓW 6

MACRO OPTIC SZCZECIN 39

MAŻEX WARSZAWA 64

MEDICAL PARTNER POZNAŃ 37

MIRADA JELENIA GÓRA 55;65

OKULARNIK LESZNO 63

OPTIBLOK WARSZAWA 76

OPTIKOS KRAKÓW 17
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPTOPOL TECHNOLOGY ZAWIERCIE 55

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 63

OPTYK PLUS KATOWICE 66;67

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 64

ORATA WARSZAWA 6

P.H. OKO WROCŁAW 31

POLAND OPTICAL CIESZYN 74;75

PROSTAF POZNAŃ 5;33

PUCCINI WARSZAWA 3

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 34;35

RM SERVICE WARSZAWA 64

SCORPION EYEWEAR ZĄBKI 4

SERV-OPTIC KRAKÓW 14

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 67

SPECTRUM 2 WROCŁAW 65

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 66

SZAJNA LABORATORIUM OPTYCZNE GDYNIA 10

SZLIFIERNIA SIEDEMNASTKA WARSZAWA 67

TAR-POL NIEPOŁOMICE 62

TRESS BRODNICA 25

VERMARI/VB EYEWEAR WARSZAWA 11

92017/2



2017/210

Kup skaner i zamawiaj soczewki
z usługą profi lowania GRATIS.

Rozpocznij 14-dniowy okres testowy za darmo.
Korzystaj z naszego wsparcia technicznego!

Oferta obowiązuje od 1 kwietnia 2017 r. do 1 czerwca 2017 r. Bezpłatne profilowanie obowiązuje klientów kupujących skaner za 
gotówkę, trwa przez 6 miesięcy od instalacji skanera i dotyczy wyłącznie soczewek PRIMA, OPTIPLAST (wszystkich typów) oraz 
VEO.  Okres testowy polega na wypożyczeniu skanera demonstracyjnego bez opłat. Prace zlecone w tym okresie płatne są na 
zasadach ogólnych. W okresie testów gwarantujemy 4 godziny technicznego wsparcia osobistego i zdalnego.

Dlaczego warto:

Możesz wydać klientowi gotowe 
okulary w kilka minut po odbiorze 
przesyłki z SZAJNA.
Zmniejszasz nakład pracy na 
wykonanie okularów do skanowania
i montażu gotowych szkieł, co zajmuje 
łączne zaledwie kilka minut.
Zdejmujesz z siebie ryzyko finansowe 
uszkodzenia soczewki w automacie.
Unikasz poważnych inwestycji
w sprzęt szlifujący oraz związanych
z tym kosztów utrzymania.
Soczewka profilowana jest również 
optymalizowana pod względem 
grubości – wygląda lepiej w oprawie.
Zdalne profilowanie nie wydłuża czasu 
realizacji soczewki recepturowej.



www.vermari.com





OPTOMETRIA 2017

05-07.05.2017  POZNAŃ
www.optometria2017.pl

KONFERENCJA EAOO

12-14.05.2017  BARCELONA
www.eaoo.info

GIEŁDA OPTYCZNA

10.06.2017  WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

GIEŁDA OPTYCZNA

23.06.2017  SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

GIEŁDA OPTYCZNA

02.09.2017  WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

ŚWIĘTO OPTYKÓW POLSKICH

08-10.09.2017  KRAKÓW
www.mcokrakow.pl

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY

08-09.09.2017  POZNAŃ
www.mcro.pl

GIEŁDA OPTYCZNA

22.09.2017  SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

SILMO

06-09.10.2017  PARYŻ
www.silmoparis.com 

12 KONGRES KRIO

16-19.11.2017  WISŁA
www.kongreskrio.pl

Uwaga!  
Giełdy warszawskie 
odbywają się w Zespole 
Szkół Spożywczo-Gastrono-
micznych, ul. Komorska 17/23

Giełdy w Sosnowcu odbywają 
się w hotelu Okrąglak, ul. Naru-
towicza 59.

Informacje o terminach pochodzą 
bezpośrednio od organizatorów    
i są aktualne na dzień oddania 
magazynu do druku.

Przed wyjazdem na konkretną 
imprezę wskazane jest nawiąza-
nie kontaktu z organizatorami.





taniej

-15%
32 szt. 

taniej

-15%
32 szt. 

Nakładki polaryzacyjne

1500

NOWOŚĆ!

Nakładki polaryzacyjne 

z delikatnym zaczepem

1995

Nakładki polaryzacyjne 

z powłoką lustrzaną

1995

Szczegółowe informacje: pełna kolorystyka i dostępne 

rozmiary na www.hayne.pl lub w Dziale Obsługi Klienta 

pod numerem telefonu 61 841 02 05.

Ceny w PLN netto.

Nakładka Blueblocker

1890





Zachwyć się
londyńskim stylem
ZobacZ kolekcję opraw prZeciwsłonecZnych

Umów się na prezentację opraw:  
www.optikos.pl/kontakt/ 

z biznespakietem
#fashion

www.optikos.pl

z biznespakietem

rabat na wybrane socZewki jZo
#sun&fun-35%

nowość

rabat na wybrane socZewki jZo-30%
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MIDO 2017

1

3

2

INNOWACJE W MATERIAŁACH 

Witajcie na MIDO 2017! 
Mamy zaszczyt zaprezentować niezwykłą kolekcję imponująco 
kreacyjnych okularów, proponowanych przez profesjonalnych 

projektantów i producentów.

Oprawki są wykona-
ne z różnego rodzaju mater- 

iałów, które zaskakują nowator-
skim zastosowaniem. W świecie oku- 

larów stosunkowo nowy jest marmur, 
ale nim doszło do jego innowacyjnego 
wykorzystania w formie wygodnej, lek- 
kiej konstrukcji, potrzeba było wielu 
pracochłonnych badań. Wynik dał ol-

brzymią satysfakcję dzięki unikal-
nemu, naturalnemu kolorytowi 

marmuru i jego wartości 
historycznej.  

J e ś l i 
chodzi o użycie natural-

nych materiałów, to od kilku lat 
obiektem zainteresowań stało się

drewno. Artystyczne oprawki z drewna 
tworzone są ręcznie, za pomocą tradycyjnych 

technik, ale w połączeniu z nowymi technolo-
giami powstaje projekt bez zawiasów i śrubek,              
skoncentrowany na wygodzie, którego szczegóły 
techniczne, oprócz naturalnej estetyki i funkcjo-
nalności, pozwalają optykowi na łatwiejszy 
montaż. Oprawki te, zawierające warstwy 

drewna laminowanego naprzemiennie 
z warstwami innych, elastycznych

materiałów, jak na przykład włók- 
no węglowe, to najnowszy     

krzyk mody.

Materiały ekologiczne        Polimery najwyższej jakości         

Tytan         Stal nierdzewna           Aluminium      

4

5

6

8
9

7

1. Budri mod. Donatello Rosso,  2. WooDone mod. Kathi Sun,  3. Solano mod. s 90032 d,
4. OWP mod. 2167,  5. La Matta mod. LM 3201 01,  6. WooDone mod. alpin150 m s,
7. Italia Independent mod. 0920,  8. Solano mod. ss 20634 a,  9. Rye & Lye mod. Magnani,

fot. Budri, WooDone, Solano, OWP, La Matta, Italia Independent, Rye&Lye.  

Oprócz eleganckich projek-
tów octanowych dobrej jakości, 

mieszanie materiałów stało się przebojem              
w 2017 roku, zarówno dla okularów korekcyjnych, 

jak i przeciwsłonecznych. Niektóre z najbardziej nie- 
oczekiwanych połączeń, obejmujących skórę, róg, kamień 

lub drewno z metalem lub octanem, natychmiast stają się
poszukiwane i są reprezentatywne dla solidnej współczesnej 

elegancji projektu z technicznie precyzyjnymi szczegółami. 

Ramki pokryte dekoracyjnymi motywami kwiatowymi, abstrakcyj-
nymi gra�kami i maleńkimi lub dużymi wzorami tworzą wyjątko-
wy, wyrazisty i zachęcający styl okularów. Projektanci przesuwają 
wszelkie możliwe granice, by zintegrować naturalne materiały        

i elementy, jakimi mogą być prawdziwe płatki kwiatów, 
suszone liście, pióra, a nawet drobne wkładki ceramiczne.   

Precyzja w zabiegach dekoracyjnych podkreśla
umiejętności artysty-rzemieślnika w takich 

dziedzinach, jak: montaż kamienia, praca           
w srebrze lub wyraźne, eleganckie 

grawerowanie. 

Róg bawoli  jest kolejnym 
cennym materiałem na okulary, 

który przeżywa renesans. Zaakcentowa-
no propozycje awangardowych projektantów 

specjalizujących się w edycjach limitowanych, 
które ponownie otwierają nas na ukryty urok 

materiału, jego właściwości ekologiczne oraz natural-
ne efekty tonalne i indywidualność koloru. 

Konstrukcja metalowa jest odważna, eksperymentalna            
i wymaga umiejętności technicznych. Główne materia-
ły - tytan, stal nierdzewna oraz aluminium - pojawiają 

się w wielu formach, jako odpowiedź na niekończą-
cy się popyt na jak najlżejsze oprawki, obok 

trendu na metalowe konstrukcje o jasno 
sprecyzowanych liniach, kształtach               

i estetycznym wyglądzie.  
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8
9
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1. Budri mod. Donatello Rosso,  2. WooDone mod. Kathi Sun,  3. Solano mod. s 90032 d,
4. OWP mod. 2167,  5. La Matta mod. LM 3201 01,  6. WooDone mod. alpin150 m s,
7. Italia Independent mod. 0920,  8. Solano mod. ss 20634 a,  9. Rye & Lye mod. Magnani,

fot. Budri, WooDone, Solano, OWP, La Matta, Italia Independent, Rye&Lye.  

Oprócz eleganckich projek-
tów octanowych dobrej jakości, 

mieszanie materiałów stało się przebojem              
w 2017 roku, zarówno dla okularów korekcyjnych, 

jak i przeciwsłonecznych. Niektóre z najbardziej nie- 
oczekiwanych połączeń, obejmujących skórę, róg, kamień 

lub drewno z metalem lub octanem, natychmiast stają się
poszukiwane i są reprezentatywne dla solidnej współczesnej 

elegancji projektu z technicznie precyzyjnymi szczegółami. 

Ramki pokryte dekoracyjnymi motywami kwiatowymi, abstrakcyj-
nymi gra�kami i maleńkimi lub dużymi wzorami tworzą wyjątko-
wy, wyrazisty i zachęcający styl okularów. Projektanci przesuwają 
wszelkie możliwe granice, by zintegrować naturalne materiały        

i elementy, jakimi mogą być prawdziwe płatki kwiatów, 
suszone liście, pióra, a nawet drobne wkładki ceramiczne.   

Precyzja w zabiegach dekoracyjnych podkreśla
umiejętności artysty-rzemieślnika w takich 

dziedzinach, jak: montaż kamienia, praca           
w srebrze lub wyraźne, eleganckie 

grawerowanie. 

Róg bawoli  jest kolejnym 
cennym materiałem na okulary, 

który przeżywa renesans. Zaakcentowa-
no propozycje awangardowych projektantów 

specjalizujących się w edycjach limitowanych, 
które ponownie otwierają nas na ukryty urok 

materiału, jego właściwości ekologiczne oraz natural-
ne efekty tonalne i indywidualność koloru. 

Konstrukcja metalowa jest odważna, eksperymentalna            
i wymaga umiejętności technicznych. Główne materia-
ły - tytan, stal nierdzewna oraz aluminium - pojawiają 

się w wielu formach, jako odpowiedź na niekończą-
cy się popyt na jak najlżejsze oprawki, obok 

trendu na metalowe konstrukcje o jasno 
sprecyzowanych liniach, kształtach               

i estetycznym wyglądzie.  
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       Skanowanie twarzy     Oprawki drukowane w 3D

Opatentowana technologia      Projekt surface design

                       Innowacja w dziedzinie soczewek

TECHNOLOGICZNE EWOLUCJE

Tendencje obserwo-
wane w innych dziedzinach, 

szczególnie projektowaniu wnętrz 
i architektury są różnorodne. ................

Powierzchnie o wyczuwalnej dotykiem 
fakturze, matowe lub błyszczące, są pro- 
dukowane przy użyciu technik ekspery- 
mentalnych, od opalania do stosowania 
różnych zabiegów powierzchniowych, 

dających efekty specjalne i indywi-
dualne wykończenie produktu 

�nalnego.

MIDO 2017

1. Vermari mod. 133 521
2. Ultra Limited mod. Capri Be Happy

3. Klik Denmark mod. K 578
4. Ogi Eyewear mod. Augusta Sun 8523

5. Solano mod. ss 90129 e
6. TONNY mod. TY 4523C1

2
3

4

5

1

Postęp w technologii ma 
wpływ na każdy widoczny i niewi-

doczny szczegół nowej kolekcji oprawek           
okularowych. Opatentowana technologia zawia-

sów, nowatorska konstrukcja projektu soczewek   
i druk 3D są kluczowymi elementami dla ich przyszłości. 

Koncepcja skanowania twarzy rozwija się szybko, wraz   
ze wzrostem twórczych pomysłów, w zbiorach oprawek druko-

wanych w 3D. Nowy styl, gdzie soczewki i oprawki są dopaso-  
wane do rysów twarzy danej osoby i jej potrzeb wizualnych, 
oferuje najwyższe osiągnięcia w zakresie personalizacji okularów. 

Silny i twórczy temat Eco Theme skupia się na młodszej grupie 
wiekowej, która wymaga interesujących produktów ekolo-

gicznych, dużej wydajności i pomysłowego podejścia             
do projektowania. Surowce wtórne i zrównoważone 

przesłanie, pochodzące od właścicieli znaku towaro-
wego oraz recykling opakowań i ściereczek 

(wykonanych z przetworzonych plastiko-
wych butelek) uzyskują uznanie  

klientów. 

O                                                   fot. Vermari, Ultra Limited, Klik Denmark, Ogi, AM Group, Scorpion.

6
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Wyszukane odcienie klejnotów              Łatwe do mycia    

       Ulubieńcy współczesności         Blokowane kolory

                                    Wpływ natury 

Piękne odcienie klej- 
notów: rubinów, sza�rów  

i szmaragdów uwypuklają kon- 
strukcje optyczne projektów dla   

kobiet. Odcienie klejnotów mają olśnić, 
zarówno wykończeniami matowymi, 
jak i błyszczącymi. Krystalicznie jasny 
octan uwidacznia pociągnięcia pędzla 
artysty, dając wyszukane barwy. 

Kolory: brzoskwiniowy, bladonie-
bieski, piaskowy i turkusowy 

podkreślają cerę ko- 
biet.

Natura; owoce, warzywa, zio- 
ła, kwiaty, drzewa, piasek, morze i niebo 

- inspirują feerią kolorów. Projektanci starają się 
tworzyć produkty, które są przyjazne dla środowiska, 

unikalne i pomysłowe. Często powstają one pod wpływem 
bogactwa natury. Oprawki w kolorze bakłażana, miodu, 

wrzosu, róży, ciemnozielone, morskie, czekoladowe, i wiśnowe 
podkreślają i akcentują różnorodność barw obecnych na dzisiej-

szym rynku oprawek. Bogactwo wariacji szylkretowych wciąż inspiru-
je projektantów. Odwieczny faworyt jak zawsze działa na wyobraźnię 
obok współczesnych, marmurkowych kombinacji. Szylkret – połączony 
z czarnymi lub jaskrawymi kolorami sugeruje osobę o wyrazistych 
cechach i przekonaniach. 
Kombinacje dwóch odcieni lub colour blocking przenikają zestawy. 
Sposób jest szczególnie skuteczny w mieszance octanu i metalu. 
Wśród dostępnych opcji kolorów są niebieski, ciemnozielony, bakła-

żan i bordowy. Kolory dostępne dla mężczyzn to wyszukane 
odcienie tytoniu, liczne odmiany szylkretu, granatowy i czarny. 

Ten ostatni z wykończeniem octanu gładkim lub ma- 
towym. Interpretacje srebrnych tonów - cyny, francu-

skiej szarości, perły i dymu - są w pełni wykorzy-
stywane  w męskich oprawkach. 

2

3

4

5

1

1. OWP mod. Aluminium twist 4025
2. Okia mod. Galaxy Glacier
3. Kenchi mod. KE S315 C1o
4. Belutti mod. SBC 108 C02
5. Theo mod. Mille+48

fot.  OWP, Okia, Kenchi, Belutti, Theo.
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2

5

MIDO 2017

O K U L A RY

Okulary w tym sezonie 
są bajecznie ozdobione: diamento-

we, ażurowe, metaliczne, perłowe, kwie-
ciste. Okulary przeciwsłoneczne emanują

kolorami, których asortyment waha się od łagod-
nych i neutralnych (kawa z mlekiem, suszone zioła, 

czekolada i srebro) do ostrych (czerwony, jaskrawy 
niebieski, żółty i zielony). Czarne okulary przywołują  
klimaty intrygi i tajemniczości. Soczewki przeciwsło-
neczne są również kolorowe. Żółte, pomarańczowe
i brązowe narzucają trendy na lato 2017 roku.
Po drugiej stronie wachlarza znajdują się okulary                   

z bardzo ciemnymi soczewkami, zapewniające 
szyk, tajemniczość i anonimowość.  Dla męż-

czyzn będą to: czarny, szary i szylkretowy   
w różnorodnych,  pięknych barwach, 

z naciskiem na bogate i mo- 
cne tony.

3

4

1. Tonny mod. TS 9228C1,  2. Black�n mod. Slot BF 801,  3. Lu Pa Studio,  4. Belutti mod. F5C3,  5. Puccini mod. PU P CAT 3,
fot. Scorpion, Black�n, Interoptyka, Belutti, Puccini. 
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INTELIGENTNA
PROMOCJA

Soczewki progresywne z WV Identity Light Transitions®

z pow ok  Stayclean Extreme w maksymalnie
odchudzonej i wyczekiwanej cenie!

TRANSITIONS

1.50 WIDEVIEW

IDENTITY LIGHT

-50%

Transitions i the swirl oraz Transitions, Transitions XTRActive s  znakami handlowymi Transitions Optical Inc.
Na w a ciwo ci fotochromowe wp ywaj  temperatura, ekspozycja UV oraz materia , z którego wykonana jest soczewka.



1. Xavier Garcia mod. Sifon C06
2. Xavier Garcia mod. Sifon C07
3. TONNY mod. TS9270C1 02
4. Belutti mod. SF L023 C003
5. Budri mod. Michelangelo Nero Portoro,
fot. X. Garcia, Budri, Belutti, Scorpion.

1

2

3

4

5
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30

DYNAMICZNE, PROWOKACYJNE,
SZYKOWNE.

3

4

5

1. Theo mod. Lotus Blossom,   2. Marco De Vicenzo,   3. Solano mod. ss 90139 c,   4. Italia Independent mod. 0511,   5. Invu mod. T 2701 C,
fot. Theo, Interoptyka, Solano, Italia Independent, Invu.

MIDO 2017

1

2

Kształty oprawek łączą 
historyczne i współczesne mode- 

le oraz wyjątkowy, odświętny szyk. 
Okrągła oprawa jest motywem przewod-

nim - odzwierciedleniem pasji do wszystkiego 
co stare. Od małych kształtów, preferowanych 

przez Johna Lennona, do olbrzymich.
Podwójny mostek nabiera nowego znaczenia
- z uwspółcześnionymi formami zakrzywień i kon- 
trastami kolorów. Kształt kociego oka zyskuje nowy 
wymiar, z wersjami przeskalowanymi - zwłaszcza            
w okularach przeciwsłonecznych - lub bardziej 

subtelną kocią perspektywą  projektów op- 
tycznych. Wzory bezoprawkowe są este- 

tycznie zaprojektowane i ograniczone 
do całkowicie minimalistycz-

nych wersji.



www.moonlight.pl
facebook.com/moonlighteyewear



OKULARY DZIE CE

1

2

3

4

5

6

1. Agatha Ruiz de la Prada
2. Agatha Ruiz de la Prada
3. Dilli Dalli mod.TuttiFrutti
4. Dilli Dalli mod. CookieDough
5. Invu mod. K1700C
6. Tress mod. 47 17 130,
fot. Agatha Ruiz de la Prada,
Dilli Dalli, Invu, Tress

Oprawki dla dzieci - od 
niemowląt do nastolatków - są waż- 

nym produktem z charakterystycznym wzro- 
stem sprzedaży na rynku okularów. Projektowane 

modele są zbliżone do oprawek dla dorosłych - dzieci
uwielbiają okrągłe i opływowe kształty, oraz formy 

kociego oka. Podobnie kolory odzwierciedlają aktualne 
trendy rynkowe, z pastelami dla niemowląt i małych dzieci, 

szylkretem i wyra�nowanymi kolorami dla dorosłych - 
ciemnym granatem, sosnowym, niebieskim makowym, czarnym 
i srebrnym - od sześciu lat wzwyż. Octan, metale i materiały 
mieszane charakteryzują kolekcje dziecięce.

Uwzględniając korzyści z materiałów i technologii ery 
kosmicznej: kreatywne kontury i lśniące kolory, genialną 

pomysłowość projektanta i kunszt rzemieślnika MIDO 
2017 prezentuje najnowsze odkrycia w dziedzinie 

oprawek okularowych, oferując świeże  i oży- 
wcze doświadczenie - z ekscytującym 

bogactwem nowych możli-
wości! 

Ciekawe kształty, zabawne kolory,
bezpieczne materiały.
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Zdaniem Katie Harrop z No7, firmy zaj-
mującej się opracowaniem i dostawą 
soczewek kontaktowych, poważne po-
dejście do tematu krótkowzroczności 
widać nie tylko po znakomitym gronie 
specjalistów, którzy przybyli na zjazd, 
ale także, a może przede wszystkim, 
po niezwykle wysokiej frekwencji na 
poszczególnych spotkaniach. I tak na 
przykład, podczas odczytu wygłoszo-
nego przez konsultanta dublińskiego 
Temple Street Hospital Iana Flitcrofta,         
a dotyczącego m. in. walki z nieprawid-
łowym skupianiem się światła na siat-
kówce, sala była pełna.
Doktor Flitcroft wskazuje, że żyjemy        
w coraz bardziej krótkowzrocznym 
świecie. Na początku nowego millenium 
było około 1,4 miliarda krótkowidzów, 
wg prognoz do roku 2050 ich liczba 
może wzrosnąć prawie trzykrotnie. Mu-
simy pochylić się nad tym problemem 
jak najszybciej, uważa Flitcroft, tym 

bardziej, że nie dotyczy on tylko azjaty-
ckich krajów i staje się coraz poważniej-
szy także na zachodzie.
Pojawiło się nawet złowieszcze, choć 
niestety trafne określenie – niewidzial-
na epidemia. Pozwoliliśmy na to, nie 
podnosząc tematu krótkowzroczności 
w publicznej debacie, konkluduje le-
karz.
Ian Flitcroft zestawia też krótkowzrocz-
ność z otyłością, wskazując, że choć 
obie przypadłości wiążą się z rozwojem 
cywilizacji i społeczeństw, o tej pierw-
szej wciąż wiemy dziesięć razy mniej niż 
o otyłości. Ta niedostateczna wiedza 
jest szczególnie niebezpieczna, znane 
są bowiem powiązania pomiędzy silną 
krótkowzrocznością a odwarstwieniem 
siatkówki, które może prowadzić do cał-
kowitej utraty wzroku. 
Podczas konferencji miała też miejsce 
istotna dyskusja, w której oprócz Ka-
tie Harrop, wziął udział m. in. profesor 

Bruce Evans, szef wydziału badań Insty-
tutu Optometrii. Profesor Evans wska-
zał wady refrakcji oka jako przyczynę 
dolegliwości około 19% uczniów szkół 
w Wielkiej Brytanii i mniej więcej poło-
wy wszystkich tamtejszych studentów. 
Duży udział w tym stanie rzeczy ma 
właśnie krótkowzroczność, która pocią-
ga za sobą ryzyko wystąpienia dalszych 
zmian i zwyrodnień w późniejszym ży-
ciu młodych pacjentów. 
Uczestnicy zjazdu uznali, że spowol-
nienie postępującego rozwoju krótko-
wzroczności jest nie tylko istotne i po-
trzebne, ale także osiągalne.
Planowane są kolejne badania z udzia-
łem dzieci i młodzieży, podczas których 
testowana będzie między innymi sku-
teczność atropin oraz produktów pro-
ponowanych przez No7.

Walka z krótkowzrocznością przestała być zagadnieniem drugorzędnym, ukrytym w cieniu in-
nych ważnych problemów okulistycznych. Zagadnienie zdominowało tegoroczną konferencję 

„Optometry Tomorrow”, która odbyła się w dniach 19-20 marca w Birmingham.

Katie Harrop No7

optyka i medycyna

KRÓTKOWZROCZNOŚĆ 
POD KONTROLĄ
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Opracowanie INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. No7

2017/2



Postaw 
    na jakość

Poznań Artur Milewski 728 863 569
Warszawa Tomasz Czapnik 608 358 341
Wrocław Emilian Cichocki 664 095 096
Katowice Tomasz Miozga 784 079 209
Kraków Kamil Ruciński  720 843 657

Dostawa i montaż gratis.
Oferta ważna do wyczerpania zapasów. 

www.medicalpartner.pl

unit

autokeratorefraktometr

lampa szczelinowa
2 powiększenia

rzutnik testów

Zestaw I

unit z ramieniem

autokeratorefraktometr

lampa szczelinowa
5 powiększeń

rzutnik testów

foropter

Zestaw II

39 750
zł brutto

48 750
zł brutto



Najważniejszym wydarzeniem, zorga-
nizowanym przez PTOO we współpracy                  
z Polskim Stowarzyszeniem Soczewek 
Kontaktowych (w skrócie PSSK) w roku 
2016 była konferencja OPTOMETRIA 2016, 
która odbyła się w dniach 22-26 kwietnia 
we Wrocławiu. Wydarzenie to skupiło wie-
lu optometrystów z Polski oraz liczne au-
torytety z całego świata – m.in. prof. W.C. 
Maples’a, Petera Mitchella, czy Steena Aal-
berga. Podczas konferencji uczestnicy mo-
gli wysłuchać wykładów oraz wziąć udział 
w wielu ciekawych warsztatach. Tematami 
przewodnimi konferencji była kontak-
tologia, optometria pediatryczna oraz 
kliniczna. Uczestnicy wzięli udział w pre-
lekcjach i warsztatach dotyczących takich 
tematów jak: aplikacja miękkich soczewek 
torycznych, rozwój widzenia u dzieci, skia-
skopia, podstawy terapii wzrokowej w ze-
zach i przy uszkodzeniu mózgu, podstawy 
diagnostyki i postępowanie w przypadku 
stożka rogówki, AMD, cukrzycy oraz wielu 
innych.
W roku 2017 PTOO wraz z PSSK ponow-
nie organizuje konferencję tym razem                   
w Poznaniu w dniach 05-07 maja. Do po-
prowadzenia prelekcji oraz warsztatów  
zaproszeni zostali najlepsi specjaliści z Pol-
ski i całego świata. Podczas trzech inten-
sywnych dni specjaliści ochrony wzroku                           
w Polsce będą mieli okazję wysłuchać wy-
kładów z zakresu terapii widzenia, kontak-
tologii, optometrii pediatrycznej, optome-
trii klinicznej oraz rozwiązań optycznych. 

Kolejnym ważnym, organizowanym w tym 
roku przez PTOO przedsięwzięciem, jest 
czwarta już edycja kursu terapii wzroko-
wej, prowadzona tak jak w poprzednich 
latach, przez prof. W.C. Maples’a, ale po    
raz pierwszy wspólnie z dr Weasleyem                         
DeRosierem. Warsztaty odbywać się będą 
w dniach 8 – 31 maja 2017. Zostaną uru-
chomione dwie grupy podstawowe. Będą 
mogli zapisać się do nich ci specjaliści, 
którzy nie brali wcześniej udziału w war-

sztatach z prof. Maplesem i chcieliby po-
znać podstawy terapii wzrokowej, którą                                                          
w przyszłości wdrożą w swoich praktykach. 
Dodatkowo w tym roku istnieje możliwość 
uczestniczenia w mitingu COVD, który 
przygotowuje specjalistów do międzyna-
rodowego egzaminu oraz dołączenia do 
grona najlepszych terapeutów wzroko-
wych na świecie.
Jednym z głównych zadań PTOO jest pro-
pagowanie wiedzy o optometrii w Polsce. 
Po długich staraniach Towarzystwa udało 
się osiągnąć ogromny sukces. 29 czerwca 
2016 roku zostało wydane zarządzenie 
Prezesa NFZ (Nr 59/2016/DSOZ), dotyczą-
ce wydawania pacjentom refundowanych 
soczewek kontaktowych. W dotychczaso-
wo obowiązującym Zarządzeniu Prezesa 
NFZ, takie soczewki mógł wydawać je-
dynie lekarz okulista. W obecnym stanie 
prawnym przy wydawaniu oryginalnie za-
pakowanych soczewek kontaktowych jest 
wymagana obecność okulisty lub optome-
trysty. PTOO wspiera także starania PSSK, 
które pracuje nad projektem dotyczącym 
sprzedaży soczewek kontaktowych w In-
ternecie.
Podczas targów OPTYKA 2016 Polskie To-
warzystwo Optyki i Optometrii zorganizo-
wało pierwszą otwartą debatę optome-
trystów, dotyczącą regulacji i przyszłości 
zawodu optometrysty w Polsce. W debacie 
udział wzięli przedstawiciele wszystkich 
najważniejszych uczelni kształcących op-
tometrystów w Polsce oraz zaproszeni 
przez PTOO goście. Przez blisko trzy godzi-
ny uczestnicy rozmawiali na temat trzech 
niezwykle ważnych zagadnień: ujednoli-
cenia poziomu kształcenia optometrystów 

w Polsce, konieczności stworzenia Samo-
rządu optometrystów i określenia stopnia 
w jakim zawód powinien być regulowany 
oraz kwestii egzaminu zawodowego – po-
znanie opinii środowiska na temat jego 
zasadności oraz formy przeprowadzenia. 
Podczas targów zorganizowano także 
Nadzwyczajne Walne Zebranie członków, 
podczas którego uchwalono Kodeks Ety-
ki Zawodu Optometrysty oraz – w tajnym 
głosowaniu – wybrano Komisję Etyki Op-
tometrii.
PTOO aktywnie wspiera wszelkie wydarze-
nia i eventy dotyczące ochrony wzroku, ta-
kie jak Światowy Dzień Wzroku 2016 oraz 
XXVIII Wrocławska Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa „Postępy Okulistyki, Okuli-
styka XXI wieku”. Towarzystwo wspomaga 
także działalność naukową swoich człon-
ków. Jak co roku, także w roku 2016,  przy-
znane zostały granty naukowe dla najwy-
bitniejszych studentów i Optometrystów 
w Polsce. Przyznano 4 granty w wysokości 
500 złotych na udział w konferencjach oraz 
2 granty w wysokości 1000 złotych na ba-
dania naukowe.
W roku 2017 Zarząd PTOO będzie podej-
mował kroki dążące do jeszcze większego 
rozpropagowania zawodu optometrysty 
w naszym kraju. Rozpoczęte zostaną także 
prace nad upoważnieniem optometrystów 
do wystawiania skierowań na konsultacje 
okulistyczne, refundowane przez NFZ. Po-
nadto PTOO podejmie kroki w kierunku  
umożliwienia optometrystom samodziel-
nego przepisywania zleceń na zaopatrze-
nie w wyroby medyczne refundowane 
przez NFZ. Zorganizowane zostanie rów-
nież szkolenie z diagnostyki tylnego od-
cinka oka.
Wszystkie osoby zainteresowane działal-
nością Polskiego Towarzystwa Optyki i Op-
tometrii zapraszamy na stronę www.ptoo.
pl. Znajdują się tam aktualne informacje 
dotyczące działalności Towarzystwa oraz 
organizowanych szkoleń i konferencji.

Grupa Redakcyjna PTOO – Monika Jankowska 

Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki (w skrócie PTOO) już od 1994 roku wspiera praktykujących w naszym kraju 
optyków i optometrystów. Organizuje liczne szkolenia i konferencje, propaguje wiedzę o optometrii w Polsce oraz działa 

na rzecz regulacji zawodu optometrysty. Wspiera kształcenie nowych pokoleń specjalistów.  

DZIAŁALNOŚĆ PTOO

wieści z branży
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Negocjuj ceny na
soczewki okularowe Clex!Katalog na rok 2017
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By przedstawić zmieniającą się sytuację 
na rynku, posłużę się przykładem swojej 
firmy.
Działalność rozpoczęłam 20 lat temu, ma-
jąc jeden z trzech sklepów optycznych        
w pięćdziesięciotysięcznej miejscowości. 
Mimo tak małej konkurencji miałam oba-
wy, co do powodzenia mojego przed-
sięwzięcia. Wychowałam się w rodzinie 
optyków i moim marzeniem było konty-
nuowanie tradycji rodzinnych, dlatego 
edukacja była najważniejsza. Otwierając 
swoją działalność musiałam doścignąć in-
nych i czymś się wyróżnić, aby pozyskać 
klientów. Już wtedy ważną strategią pro-
wadzenia biznesu były „okulary w godzi-
nę”, co wymuszało tworzenie magazynów 
soczewek okularowych. Również gabinet 
okulistyczny z komputerowym badaniem 
wzroku stanowił ważny czynnik sukcesu.
Jako pierwsza na swoim terenie wprowa-
dziłam dopasowanie i sprzedaż soczewek 
kontaktowych. Przez cały czas rozwijałam 
się i doskonaliłam swoje umiejętności. 
Uczestniczyłam w kursach dokształcają-
cych z zakresu optyki okularowej i optome-
trii. Brałam udział w szkoleniach mających 

na celu wprowadzanie nowych technologii 
i udoskonalanie technik sprzedaży.
Wielokrotnie zabierałam głos na kongre-
sach optycznych, mówiąc o konieczności 
podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Kiedy otwarto kierunek optometria na 
Akademii Medycznej w Poznaniu, bez 
wahania podjęłam decyzję o dalszej na-
uce. Dzięki ukończeniu studiów podyplo-
mowych rozpoczęłam pracę w gabinecie, 
oferując klientom kompleksową obsługę. 
Stworzyłam niezależny salon optyczny          
i podnosiłam świadomość klientów o za-
kresie obowiązków wynikających z moje-
go zawodu.
Zmieniała się technologia w parku ma-
szyn, za którą również podążałam i dosto-
sowywałam swój warsztat do aktualnych 
standardów.

W tym samym czasie rozwijały się również 
sieci handlowe, konkurując z lokalnymi 
sprzedawcami asortymentem, dostępnoś-
cią specjalistów oraz atrakcyjną lokalizacją 
w galeriach handlowych, do których podą-
żały tłumy klientów. To był czas ich rozkwi-

tu. Skupiały się na pozyskiwaniu nowych 
klientów za wszelką cenę. Rozwój optyki 
zauważyło również wielu przedsiębiorców, 
którzy wykorzystali możliwość szybkiego 
zarobku w branży. Powstawały coraz to 
nowe sklepy optyczne. Wywołało to szuka-
nie nowych strategii pozyskiwania rynku. 
Rozpoczęło się konkurowanie ceną końco-
wego produktu, czyli „bitwy cenowe”. Taki 
sposób pozyskania klienta w wielu miej-
scach istnieje do dziś.
Na podstawie analizy rynku, sieci handlo-
we zreorganizowały sposób prowadzenia 
biznesu.
Mając znacznie większe możliwości finan-
sowe zarządzania marżą, wypromowały 
pakiety okularowe, których zadaniem było 
ściągnięcie klientów do salonów. Zawie-
rały one cenę opraw, soczewek i usługi, 
jednak celem była sprzedaż najdroższych 
rozwiązań. Ich baza danych szybko się 
powiększała i była wykorzystywana do 
promocji marketingowych. Sieci przywią-
zywały klientów do swoich salonów przez 
stały kontakt.

W tym samym czasie moja firma oparła się 
na stworzeniu misji w celu wyznaczenia 

Zmiany rynkowe 
ostatnich lat

SALONY OPTYCZNE 
przed dużym zagrożeniem

wieści z branży
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Nadchodzące zmiany rynkowe w branży optycznej będą miały ogromny wpływ na funkcjonowanie indywidualnych 
salonów optycznych. W bieżącym roku powstaje gigant optyczny, który, w wyniku fuzji, łączy dwa wielkie podmioty 
zajmujące się produkcją soczewek okularowych oraz opraw. Jest to o tyle istotne, gdyż ich wspólne udziały wynoszą 

27% ogólnego rynku optycznego, co stawia ich na pierwszym miejscu, zostawiając innych daleko w tyle. To połączenie 
dwóch uzupełniających się firm wprowadza zaniepokojenie przyszłością indywidualnych salonów optycznych nie tylko 

w Polsce. Do tej pory obie firmy zajmowały się dystrybucją swoich produktów jako dostawcy, a teraz chcą sięgnąć po 
rynek detaliczny, przez co stanowią dla nas ogromne zagrożenie.

Rozwój i strategia sieci 
handlowych w branży 
optycznej

Misja firmy i określenie 
kierunku rozwoju

Małgorzata Leszczyńska

NIEZALEŻNE

2017/2
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dalszego kierunku rozwoju. Skoncentro-
wałam się na dostarczaniu markowych 
produktów i podnoszeniu jakości usług. 
Nie mogłam konkurować ceną, ponieważ 
koszty utrzymania salonów i personelu 
były wysokie, postanowiłam więc budo-
wać prestiż. Korzystając ze wsparcia firm 
handlowych, brałam udział w szkoleniach 
menadżerskich i z technik sprzedaży, które 
pomogły mi w obraniu odpowiedniej dro-
gi w prowadzeniu biznesu.

Dziś optyka jest na bardzo wysokim pozio-
mie, a salony optyczne stanowią ogromną 
wartość. Ilość oferowanego asortymentu 
soczewek okularowych zwiększyła się tak 
dalece, że posiadanie magazynu mija się    
z celem, ponieważ każdemu klientowi mo-
żemy zaproponować inny produkt. Profe-
sjonalna obsługa klienta przekształciła 
się z modelu akwizycyjnego w model re-
lacyjny. Nawiązujemy długotrwałe relacje, 
bo salonów jest coraz więcej, a klientów 
przybywa w mniejszym tempie. Analizując 
to, skupiłam się na stworzeniu standardów 
obsługi klienta i przeszkoleniu swojego 
personelu w odpowiedzi na wymagania 
dzisiejszych klientów.

Sieci handlowe również to zauważyły.         
W tym momencie skupiły się na pozyska-
niu klientów przez badanie wzroku, kreu-
jąc swój wizerunek na firmy medyczne. To 
ich kolejna strategia do rozwoju biznesu. 
Taki sposób, według mojej oceny, wziął się 
z podjęcia działań związanych z uregulo-
waniem prawnym zawodu optometrysty 
jako zawodu medycznego. Ma to również 
wpływ na regulacje prawne optyka okula-
rowego, ponieważ droga kształcenia op-
tometrystów powinna być zbieżna z uzy-
skaniem tytułu optyka. Zauważono więc 
potrzebę dołączenia do tych prac naszego
zawodu.
Wszystko, co opisywałam powyżej, na 
przykładzie swojej firmy, jako rozwój ma-
łych salonów optycznych w relacji do sieci 
handlowych, to porównanie, które ma po-
móc w zrozumieniu zmian, jakie nastąpiły 
na przełomie dekad w strategii oraz poten-

cjale rynku. Indywidualne salony optyczne 
prowadzone są, w wielu wypadkach, jako 
firmy rodzinne, jednak nie wszyscy mają 
swoich następców. W najbliższym czasie 
rozpocznie się sukcesja, bo ich właściciele 
będą przechodzić na emeryturę. Stanowi 
to możliwość na przejęcie przynoszącego 
zyski, wypracowanego biznesu.

Od czterech lat trwały rozmowy o fuzji 
dwóch gigantów optycznych. Nikt nie za-
uważył, w jaki sposób wpływali na rynek 
i jak budowali swój wizerunek i, tym bar-
dziej, jakie mają plany swojego rozwoju. 
Wychowaliśmy ich we własnych salonach, 
pomagaliśmy rozpowszechniać ich pro-
dukty, budować markę. Korzystając z ich 
materiałów reklamowych, wprowadzali-
śmy logotypy promując marki, poprzez 
które oddziaływaliśmy na konsumenta.                      
W ten sposób stworzyli oni w klientach po-
trzebę podążania za trendami mody i mar-
kowymi towarami. Optycy, wychodząc 
na przeciw temu, zaczęli je sprzedawać              
w swoich salonach, a niektórzy wyspecja-
lizowali się w tym asortymencie.
Czas negocjacji ostatecznych warunków 
fuzji przez obie firmy był bardzo dobrze 
wykorzystany do stworzenia strategicznej 
pozycji na rynku optycznym. Brakuje już 
tylko asortymentu soczewek kontakto-
wych i płynów do ich pielęgnacji, by przy-
pieczętować plan powstania własnej sieci 
salonów optycznych. Moim zdaniem taka 
sytuacja jest największym zagrożeniem dla 
indywidualnych optyków.

Według mojej oceny, najważniejsza jest 
współpraca środowiska optyków i przy-
gotowanie długoletniego planu działania. 
W pierwszej kolejności powinniśmy zrze-
szyć się w cechach, które wchodzą w skład 
KRIO, w celu pozyskania większościowego 
mandatu do reprezentowania branży.
Wpłynie to na przyspieszenie prac nad 
regulacją prawną zawodu optyka. Ustawa 
uporządkuje i ograniczy otwieranie no-

wych salonów, bez kompetentnego per-
sonelu.
Stworzenie „Programu Rekomendowanych 
Salonów Optycznych” jest kolejnym ele-
mentem budującym nasz wizerunek jako 
profesjonalistów. Prowadzona od dłuższe-
go czasu Kampania o Dobrym Widzeniu 
będzie uzupełnieniem podnoszenia świa-
domości klientów i wskazaniem drogi do 
specjalisty w tej dziedzinie. Wszystko to 
podniesie rangę naszego zawodu i jakość 
świadczonych usług.
Zjednoczenie indywidualnych salonów 
optycznych wokół stworzonej idei jest 
niezbędne do przeciwdziałania zmieniają-
cej się sytuacji. Mamy szansę przynależeć 
do elitarnej grupy ludzi szanujących się 
wzajemnie i odpowiedzialnych za dobre 
widzenie swoich klientów. Prowadzenie 
biznesu poprzez rozpoznawanie i zaspo-
kajanie ich potrzeb stanie się pasją zapew-
niającą satysfakcjonujące wynagrodzenie. 
Konsekwentnie dążąc do podnoszenia 
swoich umiejętności i kwalifikacji zbudu-
jemy silne, stabilne środowisko zdolne do 
przeciwstawienia się ekspansji giganta.
Jedno wiem na pewno, że bierność w bran-
ży optycznej wiele salonów doprowadzi do 
ich zamknięcia w najbliższej przyszłości.

O autorce
Małgorzata Leszczyńska skończyła stu-
dia podyplomowe z zakresu optometrii 
na Akademii Medycznej w Poznaniu, jak 
również w/w kierunek na Politechnice 
Wrocławskiej. Wychodząc z założenia, 
iż człowiek, który nie kształci się usta-
wicznie, cofa się - uczestniczy w konfe-
rencjach, warsztatach mających na celu 
podnoszenie kwalifikacji. W swoich sa-
lonach wprowadziła standardy obsługi 
klienta. Zarządza zespołem ludzi, którzy 
się wzajemnie wspierają i motywują do 
działania. Jest członkiem zarządu Cechu 
Optyków w Warszawie oraz Krajowej 
Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Salony optyczne dziś

Sieci handlowe a regula-
cja prawna zawodu

Fuzja gigantów i nowa 
sieć salonów optycznych

Jak przygotować się do 
nierównej walki o klien-
tów? 
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W marcu zakończyły się zajęcia kolejnej 
edycji kursu refrakcji II stopnia, świade-
ctwa otrzymało 33 osoby. Zapraszamy do 
uczestnictwa w kursach refrakcji I i III stop-
nia, które w najbliższym czasie będziemy 
realizować wraz z wykładowcą dr n. med.  
Andrzejem Styszyńskim.

Proponujemy Państwu, w ramach kursu 
refrakcji I stopnia cykl zajęć obejmują-
cych wiadomości teoretyczne jak również 
ćwiczenia praktyczne z zakresu podstaw 
refrakcji (łącznie 36 godzin). Zajęcia prak-
tyczne odbywają się z wykorzystaniem 
m.in. foroptera, lampy szczelinowej oraz 
kasety okulistycznej. 
Wykłady, jak również ćwiczenia pro-
wadzone są przez dr n. med. Andrzeja 
Styszyńskiego, w systemie weekendo-
wym, raz w miesiącu, w siedzibie KRIO 
przy ul. Przy Agorze 28 w Warszawie. 

PROGRAM  KURSU  REFRAKCJI I  

1. Podstawy optyki geometrycznej.
2. Układ wzrokowy.
3. Układ optyczny oka (punkt daleki, punkt 
bliski, refrakcja, amplituda akomodacji).
4. Krótkowzroczność i zasady jej korekcji.
5. Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
6. Astygmatyzm i zasady jego korekcji.
7. Ostrość wzroku i sposoby jej badania.
8. Subiektywne (podmiotowe) metody 
określania refrakcji:
    - metoda Dondersa,
    - test czerwono-zielony
    - określenie astygmatyzmu z użyciem  
       figury promienistej,
    - określenie astygmatyzmu za pomocą 
      skrzyżowanego cylindra.
9. Obiektywne (przedmiotowe) metody 
określania refrakcji:
    - skiaskopia,
    - oftalmometr,
    - refraktometr,
    - autorefraktometr.
10. Badanie i korekcje prezbiopii.
11. Pryzmaty i ich zastosowanie. Pryzma-
tyczne działanie soczewek sferycznych.
12. Widzenie obuoczne (ortoforia, hetero-
foria, zez towarzyszący, zez porażenny).

13. Zależność między akomodacją a kon-
wergencją.
14. Badanie refrakcji oraz ustalanie odpo-
wiedniej korekcji obuocznej za pomocą 
foropteru. 
15. Badanie refrakcji osób słabowidzą-
cych.

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

Dolnośląski Cech Optyków we współpra-
cy z Politechniką Wrocławską organizuje         
w 2017 roku KURS REFRAKCJI PIERWSZE-
GO STOPNIA
Będzie to intensywne, tygodniowe szko-
lenie w małej grupie prowadzone na 
Politechnice Wrocławskiej pod kierowni-
ctwem dr. hab. inż. Marka Zająca prof.PWr.  
wraz z innymi wykładowcami tej uczelni.  
Zajęcia na kursie obejmują wykłady teore-
tyczne, jak również ćwiczenia praktyczne.
Termin kursu to 18 – 23.09.2017 r. 
Kandydaci powinni posiadać m.in. ukoń-
czoną szkołę średnią i udokumentowany 
dwuletni staż pracy w zawodnie optyki. 
Więcej informacji można uzyskać pod 
nr tel.: 71 321 29 55 lub adresem e-mail:         
cechoptykow@gmail.com
Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje ko-
lejność zgłoszenia zatem prosimy o szyb-
kie wyrażenie chęci uczestnictwa.      
Zapraszamy!

Termin: 10 – 18.10.2017 r.

Serdecznie  zapraszamy do wspólnej in-
tegracji podczas wyjazdu branżowego 
do Tokio, który odbędzie się w dniach 10 
– 18.10.2017 r. W planie jest udział w jed-
nych z największych targów optycznych 
na świecie, gdzie będzie można podgląd-
nąć najnowocześniejsze trendy w dziedzi-
nie optyki. Podczas wyjazdu odwiedzimy 
również najpiękniejsze zakątki Tokio. Na 
zgłoszenia czekamy do czerwca 2017 r.

Termin: 08-10.09.2017 r.

Jak co roku Małopolski Cech Optyków 
w Krakowie organizuje obchody Święta 
Optyków Polskich – Św. Hieronim 2017, 
które tym razem odbędą się w dniach 8-
10.09.2017 r. Szczegóły wkrótce na stronie 
Małopolskiego Cechu Optyków w Krako-
wie www.mcokrakow.pl

Kursy w Cechu Op-
tyków w Warszawie

Kurs Refrakcji 2017 
w DCO

inf. wł. Cechów

Wycieczka na targi 
optyczne do Tokio 
z MCO

Święto Optyków 
Polskich
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11 lutego 2017 r. w pięknej sali „Na Kotło-
wem” odbył się 14. już bal optyków oraz 
przyjaciół Małopolskiego Cechu Optyków. 
W tym roku nosił nazwę NOWOROCZNY 
BAL PRZEBIERAŃCÓW. 
Przygrywał zespół „Andrusy” z Aleksan-
drem „Makino” Kobylińskim – Ostatnim 
Czarodziejem Krakowa, który to w tym 
roku piastuje tytuł Człowieka Roku Krako-
wa. Wspaniały katering zaserwowała firma 
Bar Królewski.
Na bal przybyło wielu znakomitych gości, 
a zdecydowana większość z nich zapre-
zentowała się w przepięknych przebra-
niach. Gościliśmy m. in. Prezesa Krakow-
skiej Kongregacji Kupieckiej Wiesława 
Jopka oraz jego zastępcę Jerzego Kotalę. 
Wszystkich przybyłych serdecznie witał 
Prezes Zarządu Małopolskiego Cechu Op-
tyków Marian Wójcik.
Podczas zabawy nie brakowało różnych 
konkursów oraz niespodzianek.
Konkurs na najpiękniejsze przebranie 
wygrali: Bogusława i Andrzej Dąbrowscy, 

drugie miejsce zajęli: Marta Kokoszka                      
i Wojciech Moszyński, zaś trzecia była: Ewa 
Moszyńska. Wszyscy laureaci otrzymali 
specjalne nagrody.
Konkurs na najpiękniejsze tańce jedno-
głośnie wygrali: Beata i Kazimierz Mo-
szyńscy, na drugim miejscu uplasowali się: 
Dorota i Jacek Dyduła, zaś na trzecim ex 
aequo byli: Ewa i Henryk Wójcik oraz Mał-
gorzata i Wiktor Rusiłko. Wszystkie pary 
otrzymały oczywiście nagrody.
Konkurs na najszybszych „Pożeraczy 
pączków” wygrał z wielką przewagą Ma-
rek Broszkiewicz, który otrzymał nalewkę 
własnej roboty przez Prezesa MCO Ma-
riana Wójcika, drugi okazał się być Marek 
Egert, który otrzymał salami, zaś trzeci był 
Janusz Balcer, któremu wręczono specjal-
nie na tę okazję upieczony chleb przez 
piekarnię Emila Górnisiewicza.
Konkurs na najszybsze „Pożeraczki pącz-
ków” wygrała Małgorzata Korzeniak, dru-
ga była Magdalena Solarz – Ostrowska, zaś 
na trzecim miejscu uplasowała się Danuta 
Balcer. Wszystkie piękne panie otrzymały 
specjalne okulary przeciwsłoneczne.
W dalszej części wieczoru nastąpiło loso-
wanie spośród wszystkich obecnych ba-
lowiczów. Szczęśliwców losowała Marta 

Kokoszka, a okazali się być nimi: Joanna 
Szymańska oraz Janusz Balcer, którzy to 
otrzymali po butelce czerwonego wina.
W 2017 roku dokładnie 17 stycznia Cech 
Rzemiosł Skórzanych oraz Pokrewnych 
Zawodów obchodził Jubileusz 760 – lecia 
istnienia. W związku z tak wspaniałym ju-
bileuszem kierownictwo Małopolskiego 
Cechu Optyków przygotowało na tę oka-
zję specjalnie wykonaną akwarelę z wize-
runkiem Krakowa. Została ona wręczona   
z gratulacjami oraz najlepszymi życzenia-
mi dalszych sukcesów Prezesowi Cechu 
Janowi Baltazie oraz Zastępcy Prezesa An-
drzejowi Dębowskiemu.
Bardzo miłym momentem było zaskocze-
nie przez zgaszenie świateł, a tylko przy 
zapalonych świeczkach na torcie, odśpie-
wanie 100 lat jubilatowi, który właśnie 11 
lutego skończył 25 lat. Wszystkiego naj-
lepszego dla Tomka Dyduły.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim 
przybyłym, zachęcamy do obejrzenia 
galerii zdjęć z balu oraz oczywiście ser-
decznie zapraszamy do wspólnej zabawy           
w przyszłym roku. 

Noworoczny Bal 
Optyków

wieści z branży
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Z życia Małopolskiego 
Cechu Optyków

inf. wł. MCO, 
fot. arch. MCO



01 kwietnia w Hotelu Best Western Efekt 
Express**** przy ul. Opolskiej 14 odbyła 
się kolejna odsłona Międzynarodowych 
Targów Branżowych o nazwie: KRAKOW-
SKA WIOSNA OPTYCZNA 2017. Była to już 
ich ósma edycja. Gościliśmy firmy z Polski 
ale również z zagranicy.
Serdecznie dziękujemy firmom:
VB EYEWEAR, CARL ZEISS, HILARY, OPTI-
BLOK, OPMATIC, RAKO OPTYK SERWIS, 
SCORPION EYEWEAR, TAR-POL, WOODY 
POLSKA, DEK-OPTICA, P.H.U. ALMAREX, 
SERV-OPTIC, TRESS, OPTOVIT, PORTMAN, 
HUMEL, PUCCINI EYEWEAR, GRZEGORZ 
GRYLEWICZ, OKKO, SPINOZA, BODYYCH.
Swoją obecnością zaszczycili nas oraz wy-
stawę oglądali: Prezes Krakowskiej Kon-
gregacji Kupieckiej Wiesław Jopek, Prezes 
Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsię-
biorczości Janusz Kowalski, Dyrektor Ma-
łopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębior-
czości Anna Adamczyk, V-ce Prezes Cechu 
Rzemiosł Skórzanych i Innych Zawodów 
Andrzej Dębowski, Zarząd Małopolskiego 
Cechu Optyków w składzie: Marian Wójcik, 
Roman Brożek, Edward Kluza, Stanisław 
Mężyk, Jerzy Dobrowolski, Grzegorz Miel-
nicki, Anna Skrzypek, Halina Góral – Bulek, 
Andrzej Dąbrowski, Marek Broszkiewicz, 
Marek Egert jak również wielu znakomi-
tych gości w tym Optycy z całej Polski.
Oprócz szerokiej gamy oprawek okula-

rowych dla dorosłych oraz dzieci, można 
było również zobaczyć okulary przeciw-
słoneczne na lato 2017, podglądnąć naj-
nowszy sprzęt optyczny, posłuchać cieka-
wych prezentacji, zakupić części zamienne 
do naprawy okularów.
Podczas części oficjalnej Prezes MCO Ma-
rian Wójcik odznaczył następujące osoby:
•   Waldemar Maciejewski –  Medalem 
XX-lecia Małopolskiego Cechu Optyków, 
•   Marek Szwed – Platynowym Medalem 
im. Jana Kilińskiego,
•   Halina Góral-Bulek – Srebrną Odzna-
ką KRIO za Zasługi Dla Optyki Polskiej,
•   Małgorzata Kania-Schramm – Hono-
rową Odznaką Rzemiosła,
•   Jerzy Dobrowolski – Dyplomem 
Uznania za przeprowadzenie Kursu Opty-
ki Okularowej,
•   Stanisław Mężyk – Dyplomem Uzna-
nia za przeprowadzenie Kursu Optyki 
Okularowej.
Wręczono również dyplomy uznania wy-
stawcom w podziękowaniu za pomoc          
w organizacji Krakowskiej Wiosny Optycz-
nej 2017.

Po części oficjalnej wszyscy goście odwie-
dzający targi oraz wystawcy zostali zapro-
szeni do restauracji, gdzie miał miejsce 
poczęstunek i czas na rozmowy bizneso-
we oraz te zupełnie nie związane z branżą 
optyczną.
Już teraz bardzo serdecznie zaprasza-
my na kolejną odsłonę naszych targów               
w roku 2018.
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Krakowska Wiosna 
Optyczna
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Kluczowy i jubileuszowy rok 2017 - 
targi SILMO PARIS świętują półwiecze 
istnienia czyniąc plany na przyszłość          
i podkreślając swoją zasadniczą rolę 
w branży optycznej we Francji i na 
arenie międzynarodowej. Raz do roku 
profesjonaliści z sektora optycznego 
spotykają się w Paryżu, w sercu Euro-
py, aby robić biznes oraz wymieniać 
się doświadczeniami w wyjątkowej 
atmosferze.

W ciągu tych 50 lat targi SILMO PARIS 
wykazały się elastycznością i utrzymu-

ją dobre relacje z firmami integrując 
nowe generacje marek i projektantów, 
dostosowując się do ewolucji rynków, 
proponując skuteczną platformę bi-
znesową i wysokiej jakości usługi ma-
jące na celu optymalizację inwestycji 
poniesionych przez wystawców i od-
wiedzających. 

W celu zapewnienia prawdziwych 
usług wymiany i interaktywnych tre-
ści przed, w trakcie i po zakończeniu 
targów, SILMO PARIS oferuje liczne 
narzędzia informacyjne i szkolenia 

(platformy społeczne, cyfrowy maga-
zyn Trends by Silmo, forum trendów, 
nagrody Silmo d’Or, Akademia Silmo, 
etc.), pomoc i środki służące rozwija-
niu kreatywności i bogactwa różno-
rodności branży. 

Od momentu powstania targi SILMO 
PARIS rozszerzyły swoją strefę wpły-
wu, proponując dwie nowe imprezy 
- SILMO ISTANBUL i SILMO SYDNEY 
– będące odpowiedzią na oczekiwa-
nia rynków o wysokim potencjale. Te 
działania mają na celu wzmocnić mię-
dzynarodowy wymiar targów SILMO 
PARIS oraz zaoferować zainteresowa-
nym firmom możliwość zdobywania 
nowych rynków.

SILMO PARIS to wyjątkowe i nowa-
torskie targi o wielkiej renomie, które 
chętnie współpracują ze wszystkimi 
aktorami branży optycznej we Francji 
i na świecie.  
2017 to rok jubileuszu i świętowania, 
ale także rok wielkich zmian. Orga-
nizatorzy targów pragną rozpocząć 
(r)ewolucję, która ma przygotować 
SILMO PARIS na następnych 50 lat! 

Z przykrością informujemy, że 6 marca 
br. zmarł Philippe Lafont – prezes tar-
gów SILMO.
Nową przewodniczącą SILMO wybra-
na została Amelie Morel Martin.

SPOTKANIE W PARYŻU od 6 do 9 PAŹ-
DZIERNIKA 2017 ROKU.

Przedstawicielstwo targów SILMO       
w Polsce: Międzynarodowe Targi Fran-
cuskie, e-mail: promopol@it.pl.  

50 LAT ZAANGAŻOWANIA W BRANŻY OPTYCZNEJ

2017/2



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



targi optyczne

48 2017/2

Podczas trzech dni targów hale eks-
pozycyjne wypełnione były po brze-
gi. Oficjalne źródła mówią o ponad 
55 tysiącach zwiedzających z całego 
świata, co daje wynik o 5,5% lepszy od 
ubiegłorocznego, uznawany dotych-
czas za najlepszy w historii.
Dopisali nie tylko odbiorcy – organi-
zatorzy z dumą informują, że w tego-
rocznych targach wzięło udział 1200 
wystawców, z czego aż 130 po raz 
pierwszy!
Szef MIDO, Cirillo Marcolin, podkre-
śla, że targi są wydarzeniem, którego 
po prostu nie można przegapić, jeśli  

chce się mieć wgląd w aktualne tren-
dy i kierunki rozwoju branży oraz być 
na bieżąco z wynikami badań i nowy-
mi technologiami.
Do najciekawszych elementów tar-
gów należała niezwykła wystawa „The 
Glass Hype”, pokazująca jak zmieniało 
się postrzeganie okularów od począt-
ków XX wieku po dzień dzisiejszy, kie-
dy oprócz waloru leczniczego, pełnią 
istotną rolę w kształtowaniu stylu. 
Na wydarzenia w Mediolanie żywo 
zareagowała społeczność internau-
tów. Udostępniono około 20 tysięcy 
postów powiązanych z imprezą, a blo-

gerzy opublikowali komentarze, które 
trafiły do milionów odbiorców.
„MIDO 2017 utwierdza wiodącą mię-
dzynarodową rolę tego wydarzenia 
– zauważa Prezes Marcolin – któ-
re z liczbą ponad 1200 wystawców                 
z całego świata, z czego 130 stanowią 
nowe marki, wciąż rośnie. To również 
znak witalności branży odzwierciedlo-
ny w różnorodności oferty: doskona-
łość stylu Made in Italy, mali rzemieśl-
nicy oraz firmy, młodzi projektanci, 
debiutujące nowe start-upy, topowe 
marki branży sportowych akcesoriów 
optycznych, firmy kierujące się w swo-
ich projektach innowacjami technolo-
gicznymi oraz badaniami. Wizytówkę 
wzrostu znaczenia MIDO stanowi pa-
wilon MORE!, zainaugurowany w roku 
2016, który w tej edycji podwoił swoją 
wielkość i gościł jedną z najbardziej 
interesujących prezentacji tegorocz-
nej sesji: wystawę The Glasses Hype. 
Wystawa skupiała się na tym jak roz-
winęła się komunikacja w sektorze. 
Jest to element, który zwiększa ofertę 
MIDO oraz podkreśla siłę tego wyda-
rzenia jako forum biznesowego oraz 
platformy, w trakcie której handlowcy 
spotykają się i zasięgają inspiracji. Co 
więcej, MIDO jest numerem 1 wśród 
wydarzeń rynku akcesoriów optycz-
nych, w których prowadzi się biznes 
oraz powstają nowe trendy rynkowe, 
na nowo definiujące standardy. To 
zarówno wydarzenie jak i przemysł - 
kontynuuje Marcolin – które rosną bez 
względu na niesprzyjającą od ponad 
10 lat sytuację gospodarczą”.

„Jako organizatorzy, musimy ciągle 
mierzyć się z przeszkodami związa-
nymi z oferowaniem nowych rozwią-

MIDO 2017 - „cud dla oczu”  

MEDIOLAN W dniach 25-27 
lutego 2017 r. odbyła się 47. 
edycja targów MIDO, jednego 
z najważniejszych wydarzeń 
branży optycznej i okulistycz-

nej. Impreza, której początki sięgają pół wieku wstecz, zgroma-
dziła w tym roku rekordową liczbę uczestników.
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MIDO 2016 IS “MORE!” 
More sections, more exhibitors, more visitors 

Never Ending Wonder returns from February 25 to 27, 2017 
 

Milan, March 1st, 2016. Edition number 46 of MIDO closed yesterday, standing out with results 
that were all more: increased exhibition space - the new MORE! area was a winner with everyone 
- a rise in the number and quality of exhibitors, with 106 new entries and the best of the industry 
from all over the world plus the new all-time record of over 52,000 visitors, up by 7% on 2015. 
 
“Our challenge was not just to repeat the success of last year”, commented the President of MIDO, 
Cirillo Marcolin, “but to try and do more. Thanks to participation and input from all the companies, 
buyers and media who confirmed their confidence in us, we have once again managed to reaffirm 
the world leadership position of this big event. The quality of products, events and guests we saw 
at MIDO are proof of the excellent results we have achieved again this year”.  
 
“Feedback from exhibitors”, commented the Vice President of MIDO Giovanni Vitaloni, “says it all 
about the positive, proactive mood that dominated at this edition, strengthening our conviction 
that continual, relentless dedication to research and scouting for new businesses is the right way to 
go”. 
 
MIDO 2016 was also more social: compared to previous editions, it saw a 100% increase in 
exhibition-related content and interaction. The official hashtag #MIDO2016 featured in over 
10,000 Instagram posts and Tweets, while since the opening of the event the number of Facebook 
fans has increased by more than 2000.  
 
Here’s looking forward to the next MIDO, from February 25 to 27, 2017. 
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zań i poszukiwaniem nowych źródeł 
inspiracji - komentuje Giovanni Vita-
loni, Wice-Prezes MIDO – w taki spo-
sób, aby ludzie z branży uważali MIDO       
za wydarzenie dla nich obowiązkowe. 
Dodatkowo, zapewniając pełny oraz 
szeroki zakres zgromadzonych pro-
duktów, MIDO jest również wydarze-
niem, w trakcie którego handlowcy 
z branży mogą oglądać i kupować 
nowe produkty dla swoich sklepów, 
porównać obecny asortyment z naj-
nowszymi trendami rynkowymi, po-

znać wschodzące trendy, a także spot-
kać się ze swoimi kolegami z branży 
z całego świata oraz nawiązać sieć 
współpracy z czołowymi graczami na 
rynku”.
Znaczenie MIDO jest również akcen-
towane przez władze, co potwierdza 
zaangażowanie Ministerstwa Rozwo-
ju Gospodarczego, dla którego MIDO 
stanowi punkt strategiczny dla pro-
mocji wzrostu gospodarczego całych 
Włoch. Dlatego też, dzięki przyszłym 
wydarzeniom organizowanym przez 

ITA – Włoską Agencję ds. Handlu – pro-
mującą umiędzynarodowienie wło-
skich firm, w połączeniu z dziesiątkami 
tysięcy, które już uległy rejestracji, 140 
wiodących kupców biorących udział 
w MIDO miało okazję zwiedzić wysta-
wę oraz na własne oczy doświadczyć 
najlepszych ofert   w branży.  
Kalendarz spotkań w strefie konfe-
rencyjnej Otticlub Pawilonu 3 był 
miejscem, w którym również dużo się 
działo. Prezentowano tu badania do-
tyczące branży, zaczynając od ankiety 

targi optyczne
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targi optyczne

MIDO 2018 
odbędzie się 

w dniach 
24 - 26 lutego 

OMO na temat zachowań zakupowych 
w 4 krajach (USA, Chiny, Japonia i Ro-
sja), oraz ankiety Francesco Morace pt. 
Future Concept Lab, w której badano 
międzynarodowe trendy, szczególnie 
te obecne w Chinach oraz na zachod-
nim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, 
z małym odniesieniem do Europy. Wy-
niki obu badań zostały przedstawione 
w drugim dniu targów.
W tym roku, na większą skalę przy-
gotowano również Pawilon FAiR East, 
wyposażony w stoiska pełne akceso-
riów optycznych od azjatyckich wy-
stawców, można było również skosz-
tować azjatyckiej kuchni w restauracji 
Asian Gourmet.
MIDO dostępne było w mediach spo-
łecznościowych: Facebook, Twitter, In-

stagram, YouTube, Google+, Pinterest, 
Linkedin, Flickr.
Dzięki specjalnej aplikacji MIDO moż-
na było również zagłosować na ulu-
bione stoisko w czwartej już edycji 
konkursu BESTAND AWARD.  Ceremo-
nia wręczenia nagród odbyła się 26 lu-
tego w strefie Fashion District. Nagro-
dę otrzymała firma Spects z Tokyo.
Dodatkowo, jednym z najpopular-
niejszych wydarzeń w tym roku była 
trzecia edycja konkursu BESTORE 
AWARD, przyznawana optykom, któ-
rzy w swoich sklepach oferują naj-
lepsze doświadczenia zakupowe na 
świecie. Nagroda ta pokazuje to, co 
jest fundamentem dla każdej wizual-
nej strategii marketingowej: wnętrza, 
ekspozycję produktów oraz interakcję 

z klientami w przyjaznym i kreatyw-
nym środowisku. Nagroda dla „Naj-
lepszego sklepu optycznego” została 
przyznana Archivo 23 i Vista Eyewear.
W tym roku zaoferowano po raz ko-
lejny darmowe usługi dojazdu pocią-
giem na MIDO: w niedzielę optycy 
mogli dotrzeć na stację z Rzymu, Flo-
rencji, Bolonii oraz Wenecji.
Następne targi już za rok. I kto wie - 
być może wystawcy i uczestnicy usta-
nowią kolejny rekord.
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Polskie firmy uczestniczące w targach MIDO 2017: AM GROUP, BELFORD OPTICAL, 
BELUTTI, DG GROUP, MDT, PH OKO, PROSTAF, SCORPION EYEWEAR, TISARD EYEWEAR

obszerna fotorelacja znajduje się na www.interoptyka.pl oraz na Facebook.com/MagazynOko
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MIDO 2016 IS “MORE!” 
More sections, more exhibitors, more visitors 

Never Ending Wonder returns from February 25 to 27, 2017 
 

Milan, March 1st, 2016. Edition number 46 of MIDO closed yesterday, standing out with results 
that were all more: increased exhibition space - the new MORE! area was a winner with everyone 
- a rise in the number and quality of exhibitors, with 106 new entries and the best of the industry 
from all over the world plus the new all-time record of over 52,000 visitors, up by 7% on 2015. 
 
“Our challenge was not just to repeat the success of last year”, commented the President of MIDO, 
Cirillo Marcolin, “but to try and do more. Thanks to participation and input from all the companies, 
buyers and media who confirmed their confidence in us, we have once again managed to reaffirm 
the world leadership position of this big event. The quality of products, events and guests we saw 
at MIDO are proof of the excellent results we have achieved again this year”.  
 
“Feedback from exhibitors”, commented the Vice President of MIDO Giovanni Vitaloni, “says it all 
about the positive, proactive mood that dominated at this edition, strengthening our conviction 
that continual, relentless dedication to research and scouting for new businesses is the right way to 
go”. 
 
MIDO 2016 was also more social: compared to previous editions, it saw a 100% increase in 
exhibition-related content and interaction. The official hashtag #MIDO2016 featured in over 
10,000 Instagram posts and Tweets, while since the opening of the event the number of Facebook 
fans has increased by more than 2000.  
 
Here’s looking forward to the next MIDO, from February 25 to 27, 2017. 
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POZNAŃ W dniach 24-25 marca 2017 r. na terenie Między-
narodowych Targów Poznańskich odbyła się kolejna edycja 
Poznańskiego Salonu Optycznego.
Salon odwiedziło 300 osób, które miały możliwość zapoznać 
się z ofertą 57 firm wystawiających w tym firmy z Niemiec, 
Włoch i Szwajcarii.
Oferta firm była bardzo szeroka, pokazująca najnowsze tren-
dy mody okularowej, a także firm przedstawiających wypo-
sażenie salonów optycznych w sprzęt.
Podczas trwania Salonu odbyły się również zajęcia pilotażo-
we Stylisty Doboru Opraw Okularowych, prowadzone przez 
Mistrza Świata w zakresie wizażu - Olafa Tabaczyńskiego.
Zajęcia te były dla uczestników bardzo ciekawe i inspirują-
ce.
Tradycyjnie uczestnicy Salonu mogli skorzystać z poczę-
stunku w postaci bufetu szwedzkiego.

Zapraszamy już na kolejną jubileuszową XX edycję 
Poznańskiego Salonu Optycznego, która odbędzie 
się w dniach 8-9 września 2017 r.

Poznański Salon Optyczny

Informacja własna Organizatorów,
fot. M. Stempowski, W. Maciejewski
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Na samym wstępie chciałbym ser-
decznie podziękować za zaproszenie 
Pani Agnieszce Strzelczyk-Walczak                   
z A.S. Messe Consulting Sp. z o.o., 
przedstawicielowi na Polskę Mes-
se Düsseldorf GmbH, za możliwość 
wspólnego umacniania ważnych 
aspektów branży kosmetyki i makija-
żu na rynku europejskim.
To właśnie tutaj w dniach 31.03. do 
02.04.2017 odbyły się jedne z najważ-
niejszych i największych dla branży 
targi z zakresu: kosmetyki, makijażu, 
manicure, wellness, spa – Beauty Düs-
seldorf. Od piątku do niedzieli miasto 
Düsseldorf przeistoczyło się w mię-
dzynarodową stolicę Beauty. 

Wróćmy na chwilę do najważnieszych 
informacji o targach.
W nowoczesnych wnętrzach czterech 
przestronnych hal zaprezentowało 
się ponad 1500 firm i wystawców. 
Targi odwiedziło ponad 55 000 gości, 
którzy przyjechali specjalnie tutaj do 
stolicy Nadrenii Północnej-Westfalii, 
niemal z całego świata. 
Prezentację nowych produktów, za-
biegów i usług, uzupełniał doskona-
le opracowany program edukacyjny, 
wspomagający praktykę. 
Równolegle do Beauty, odbyły się 
równie fascynujące eventy towarzy-
szące:
- MEDICAL SKINCARE CONGRESS - 

druga edycja merytorycznego kon-
gresu, gdzie głównym punktem były 
dyskusje nad trendami naukowymi    
w dziedzinie dermatologii estetycznej 
i kosmetologii;
- Targi TopHair - dni święta stylistów 
fryzur, wypełnione niepowtarzalną 
mieszanką wysokiej jakości pokazów, 
warsztatów i prezentacji. 
- MADS czyli MakeUp Artist Design 
Show - przez dwa dni spotykała się 
tutaj niezliczona rzesza artystów ma-
kijażu; światowej sławy specjalistów 
z różnych dziedzin, jak i amatorów 
tej sztuki, zawodowców pracujących 
na co dzień w obszarze makijażu: 
scenicznego, teatralnego, dla oper, 

Düsseldorf przez pryzmat Stylisty
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studiów telewizyjnych, musicali, czy 
produkcji filmowych. 75 stoisk wy-
stawców i marek przekrojowo zapre-
zentowało zwiedzającym wszystko, 
co potrzebne jest do profesjonalnego 
makijażu i charakteryzacji. Na dwóch 
scenach pokazowych można było 
obejrzeć oraz popracować wspólnie   
z oskarowymi charakteryzatorami. 
… i najważniejsze - International 
Make-Up Championship.
Może powinienem od tego zacząć. 
Jednak myślę, że tak będzie bardziej 
interesująco.
To właśnie Międzynarodowe Mi-
strzostwa Makijażu w Düsseldorfie, 
cieszące się niezwykłym uznaniem, 
przyciągają artystów tej niezwykle in-
spirującej części rynku, nazywanej bi-
znesowo – kosmetyką kolorową, czy 
bardziej potocznie – kolorówką.
Jak sama nazwa wskazuje, te mistrzo-
stwa, poprzez swoją organizację mię-
dzynarodową, pozwalają w globalnej 
skali wyłonić na drodze eliminacji 
krajowych Mistrzów Makijażu. Tak 
wyłonieni Mistrzowie spotykają się               
w Düsseldorfie. Uczestnikami są już 
tylko sami Mistrzowie reprezentujący 
na arenie międzynarodowej swój kraj.
W lutym tego roku zostałem zapro-
szony przez targi Beauty do Jury 
International Make-Up Champions-
hip. Zaszczyt zasiadania w Jury tego 
ważnego, międzynarodowego kon-
kursu makijażu, spotkał mnie już po 
raz drugi. W skład Jury weszło jeszcze 
czterech specjalistów. Wszyscy Juro-
rzy muszą spełniać wysokie kryteria 
międzynarodowe. Obecność w tak za-
szczytnym gremium daje możliwość 
realnego wpływu na światowe trendy 
oraz kierunki rozwoju branży. 
Wspaniałym akcentem było rów-
nież specjalne spotkanie z oficjalny-
mi przedstawicielami Beauty Messe 
Düsseldorf. Byli wśród nich: Executi-
ve Director p. Michael Degen, Proto-
col Manager p. Michał Chromik oraz                 
p. Prezes Zarządu przedstawicielstwa 
Messe Düesseldorf w Polsce Agniesz-
ka Strzelczyk-Walczak. Na spotkanie 
przybyli również: Monika Misiak-Taba-
czyńska, wybrani absolwenci oraz stu-
denci Akademii Wizażystyki Maestro. 
To spotkanie miało i ma znaczenie we 
wzajemnych stosunkach międzynaro-

dowych oraz umacnianiu współpracy 
pomiędzy rynkiem niemieckim i pol-
skim.
Po spotkaniu czekały już na nas no-
wości targów. Wizyta umocniła nas 
w przekonaniu, że trzy dni na uważne 
odwiedzenie wszystkich stoisk to zbyt 
mało, a wygodne buty okazały się na 
wagę złota. Pełni pozytywnych emocji 
oraz wrażeń wyruszyliśmy „na miasto”. 
Düsseldorf jest świetnym przykładem 
dobrego gospodarza, a wspaniała 
oferta jest w stanie wypełnić każdy 
dzień, który tutaj chcielibyśmy spę-
dzić. Miasto tętni życiem. Zwłaszcza 
okolice starego miasta, i Renu. Tutaj 
niezliczone rzesze ludzi łapią oddech, 
cieszą się urokiem życia.

Przekrojowo można było dostrzec 
inną niż w Polsce stylistykę noszo-
nych opraw okularowych. Dopełniały 
one stylistycznie wizerunek osób. Wy-
raźnie zaznaczyły się dwa nurty: arty-
styczny i biznesowy. 
Artystyczny nawiązujący do dekady 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych 
(niekiedy przebijały się także lata 
osiemdziesiąte). Bardziej kreatywne, 
proste, lapidarne i kolorowe. Jakby 
zatrzymane w fazie eksperymentu. 
Niedokończonego projektu. Zwraca-
jące mocno uwagę. I drugi biznesowy. 
Kolorystyka zdecydowanie spokoj-
niejsza, lecz nie szara. Ciekawa na tak 
zwany drugi rzut oka. Tutaj znaczenie 
miał materiał, z jakich oprawy zostały 

2017/2



wykonane. Technologia opraw i tech-
nika wykonania budząca podziw. Do-
pasowanie, dopełnienie, elegancja, 
designerskość – połączenie nowo-
czesności z nowym, świeżym poję-
ciem klasyki. 
Na horyzoncie drugiego dnia wizyty 
na Beauty pojawia się szereg ważnych 
działań. 
W International Make-Up Champion-
ship wzięli udział Mistrzowie z 15 kra-
jów:
Nicole O’Sullivan – Canada, Ekateri-
na Komkova – Rosja, Iryna Muller 
– Szwajcaria, Matylda Ceni – Norwe-
gia, Jolanta Kołdys – Polska, Lauren 
Tween – Wielka Brytania, Fulvia Bajar-
di – Włochy, Filine Emilie Barlau – Da-
nia, Heidi Garcia Andersson – Szwecja, 
Lucie Loudinova – Czechy, Veronika 
Porubska – Słowacja, Elham Poulad-

vand – Austria, Tila Rautio – Finlandia, 
Laura Sigulinszki – Węgry, Bahar Yil-
drim – Holandia, Jennifer Majewska 
– Niemcy.
Jury: Helge Borgen – Norwegia, Ceci-
lia Bourgueil – Niemcy, Lorraine Win-
slade – Wielka Brytania, Josef Franc 
– Belgia, Olaf Tabaczyński – Polska.
Tytuł Mistrzyni Świata Makijażu 2017 
otrzymała Jennifer Majewska – Niem-
cy. Drugie miejsce, Veronika Porubska 
– Słowacja. Miejsce trzecie zajęła Eka-
terina Komkova – Rosja.
Reprezentantka Polski, Jolanta Kołdys 
znalała się w pierwszej piątce. Z uwa-
gą będę podziwiał karierę wszystkich 
tych Mistrzów.
Wspaniałym zwieńczeniem dnia był 
bankiet. Porównać go można raczej 
do obiadu dyplomatycznego. Lecz 
jego formuła dotyczyła spotkania lu-

dzi wysokiej kultury biznesu, a to za 
sprawą gospodarzy i całego zespołu. 
Oprawa niezwykła, wspaniała, wszyst-
ko odbywało się w Brasserie Stad-
thaus. (Kierownik Sali – okulary w sty-
lu lat ’60, trochę mocniejsze, rogowe, 
piękne).
A my tam byliśmy miód i pyszne wino 
degustowaliśmy.

Właśnie podziwiałem jedną z wystaw 
Salonu Optycznego w starszej części 
miasta - Altstadt. Obok oprawek, jed-
ną z części ekspozycji w uzupełnieniu 
były zegarki oraz dedykowane do nich 
paski. Wszystko podane ze smakiem, 
wyczuciem, jak obraz Rembrandta. 
Gra światła, koloru przyciągały wzrok. 
Część ekspozycji świadczyła o tym, że 
ów Salon to rodzinny interes prowa-
dzony od pokoleń.
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Dziś miałem osobisty kontakt z Ekateriną Komkovą. Wspaniała po-
stać. To właśnie ta młoda osoba, jako jedna z nielicznych, pracowa-
ła podczas Mistrzostw w okularach.

W podsumowaniu chciałbym podzielić się konkluzją wynikającą 
już bezpośrednio z obserwacji po tych kilku dniach. Dziś widzę, 
że większość osób na arenie międzynarodowej o stabilnej pozycji 
biznesowej chętniej nosi jednak oprawy okularowe. Oprawy stają 
się ewidentnie i jednoznacznie częścią stylu tego casualowego, jak 
i bardziej biznesowego. Często można było spotkać te same osoby 
inaczej ubrane każdego dnia i noszące inne oprawy. W świecie ar-
tystycznym, oprawy stają się wręcz atrybutem rozpoznawalności,  
a z pewnością częścią interesującego wizerunku. Tutaj artyści mają 
większą fantazję, ale i jednocześnie większe przywiązanie do kon-
kretnych opraw. 

Szkła kontaktowe zauważałem rzadziej, częściej u osób młodych. 
Myślę, że może to mieć również pewien związek z mniej wykształ-
conym wysmakowaniem własnego stylu lub jego poszukiwaniem.
Podróże kształcą – zgadzam się z tym w pełni.

Zapraszam na moje kolejne felietony o stylistyce po świecie opraw 
okularowych.

O Autorze
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Olaf Tabaczyński Stylista Opraw Okularo-
wych, trener, praktyk.
Międzynarodowy Mistrz Makijażu Profesjonal-
nego, który to tytuł otrzymał w 1995 roku  
w Dusseldorfie oraz Mistrz Polski Makijażu i Styli-
zacji. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych 
w Poznaniu, International Visagist Academy 
w Szwecji oraz Szkoły Revlon w Wielkiej Brytanii. 
Od 1993 roku popularyzuje profesjonalne 
techniki pracy w zakresie stylizacji i kreowania 
wizerunku. Twórca autorskiego programu 
szkoleniowego na Wydziale Kosmetologii dla 
Akademii Medycznej w Bydgoszczy i CM UMK 
w Toruniu. Jest jurorem Mistrzostw Świata, ju-
rorem Międzynarodowych Mistrzostw Makijażu 
oraz członkiem organizacji międzynarodowych, 
w tym VIP WK International. 
Założyciel i twórca Akademii Wizażystyki Maes-
tro (www.olaftabaczynski.com), 
istniejącej od ponad 20. lat placówki doradczo-
szkoleniowej.
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25 lat Fundacji Pomocy 
Szkole Optycznej

W pracach przygotowawczych uczest-
niczyli także inni optycy i nauczy-
ciele szkoły. Powołanie do życia 
fundacji było poprzedzone szczegó-
łową analizą ewentualnych korzyści 
i koniecznych do wykonania zadań 
takich jak: integracja środowiska      
optyków polskich, wymiana infor-
macji i doświadczeń z jednej stro-
ny, zaś z drugiej pomoc finansowa, 
rzeczowa i merytoryczna dla kadry 
pedagogicznej i młodzieży Zespołu 
Szkół.
Warto przypomnieć, iż na począt-
ku lat 90. ubiegłego wieku polska 

oświata, jak również wiele innych 
dziedzin gospodarki, znajdowały 
się wręcz w zapaści gospodarczej. 
Środków brakowało w zasadzie na 
wszystko, łącznie z przysłowiową kre-
dą do tablicy.
W owym czasie potrzeby Zespołu 
Szkół - obiektu wybudowanego w la-
tach 30. ub. wieku były wyjątkowo 
duże, a na środki budżetowe moż-
na było liczyć tylko w odniesieniu 
do bardzo podstawowych potrzeb. 
Sypiący się z elewacji tynk, wypa-
dające drewniane ramy okienne, 
skorodowane, awaryjne centralne 

ogrzewanie, a także dawno nie ma-
lowane klasy i korytarze, to tylko 
niektóre z niezbędnych do wykona-
nia prac remontowo-modernizacyj-
nych. Planowana, niezwykle ważna 
dla właściwego przebiegu proce-
su dydaktycznego, była także po-
prawa warunków do prowadzenia 
zajęć wychowania fizycznego. Ko-
nieczna była budowa hali sportowej 
oraz kompleksu boisk sportowych                   
z prawdziwego zdarzenia.
Organizacja giełd optycznych w War-
szawie, Poznaniu i Sosnowcu, szko-
leń, kursów, a także innych przed-

Utworzenie Fundacji Pomocy Szkole Optycznej przy Zespole Szkół Opto-Elektro-
nicznych w Warszawie było wspólną inicjatywą przedstawicieli Stowarzyszenia 

Producentów i Importerów Branży Optycznej - Alicji Bayer, Tadeusza Sali, Eustachego 
Jełowickiego oraz reprezentujących Zespół Szkół Opto-Elektronicznych: dyr. Liliany 

Matysiak, Teresy Piotrowskiej i Aleksandra Jażdżejewskiego. 

wydarzenia
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i
Siedziba Fundacji i Policealnej Szkoły Optycznej dla Dorosłych;
Warszawa, ul. Siennicka 15

Pomysłodawcy założenia Fundacji; od 
lewej - Eustachy Jełowicki, Alicja Bayer, 
Tadeusz Sala

2017/2
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sięwzięć służących środowisku 
optyków, były głównymi pozycjami 
po stronie przyszłych, ewentual-
nych dochodów fundacji.
Dziś, z perspektywy 25 lat funk-
cjonowania fundacji można jed-
noznacznie stwierdzić, że do wielu 
spośród zadań remontowo-moder-
nizacyjnych fundacja dołożyła swo-
ją, niemałą, głównie finansową ce-
giełkę. Największym, wspólnym 
sukcesem szkoły i fundacji jest 
oddanie do użytku hali sportowej 
i kompleksu zmodernizowanych 
boisk sportowych. 
Przez wiele lat, głównie wówczas, 
kiedy giełdy optyczne cieszyły się 
dużym powodzeniem i organizo-
wane były przy ulicy Siennickiej 15         
w siedzibie szkoły optycznej, a także                               
w Poznaniu i Sosnowcu, niebagatel-
ny wkład finansowy był przekazy-
wany na zakup pomocy naukowych, 
dopłatę do wycieczek, zapomogi 
dla uczniów itp.
W ciągu minionych lat nastąpiło 
jednak wiele zmian zarówno dla 
środowiska optyków jak i dla Ze-
społu Szkół, które w większości 
trudno uznać za korzystne. Funk-
cjonująca w Warszawie od 1952 
roku Zasadnicza Szkoła Optycz-
na, poprzedniczka Zespołu Szkół  
Opto-Elektronicznych, przy wspar-
ciu i pomocy Polskich Zakładów Op-
tycznych i Przemysłowego Centrum 
Optyki (gdzie odbywała się prak-
tyczna nauka zawodu) wykształciły 
dla branży optycznej tysiące techni-
ków-optyków. Dziś na „placu boju” 
pozostało tylko Przemysłowe Cen-
trum Optyki.
W międzyczasie Zespół Szkół Opto-
Elektronicznych zmienił nazwę na 
Zespół Szkół im. Olimpijczyków 
Polskich. Oprócz klas licealnych 
w obiekcie szkolnym funkcjonuje 
obecnie także gimnazjum. Od kilku 
lat nie ma już naboru do klas kształ-
cących optyków w trybie dzien-
nym. Nastąpiło także wiele zmian 
kadrowych zarówno w fundacji, jak                 
i w szkole.

Jedyną placówką w Warszawie, 
kształcącą techników-optyków jest 
obecnie Policealna Szkoła Optyczna 
dla Dorosłych, prowadząca zajęcia 
w trybie zaocznym. Nauka prowa-
dzona jest dwa razy w miesiącu 
przez dwa lata. Ponieważ matura nie 
jest wymagana i nie ma ograniczeń 
wiekowych, szkoła cieszy się dużym 
powodzeniem. Od 1997 roku posia-
da uprawnienia szkoły publicznej. 
Jej dyrektor inż. Teresa Piotrowska 
wspólnie z dobrze przygotowaną 
kadrą dydaktyczną dba o odpo-
wiedni, wysoki poziom nauczania. 
Własna, dobrze wyposażona, pro-
fesjonalna pracownia optyczna po-
zwala na wszechstronne przygoto-
wanie przyszłych absolwentów do 
pracy zawodowej.
Od 2012 r. kształcenie w zawodzie 
technik-optyk odbywa się w formie 
kwalifikacyjnych kursów zawodo-
wych. Absolwenci uzyskują kwali-
fikacje uprawniające do montażu           
i naprawy elementów i układów op-
tycznych oraz do wykonywania i na-
prawy pomocy wzrokowych. Szkoła 
może poszczycić się bardzo wysoką, 
prawie 100% „zdawalnością” zarów-

no egzaminu praktycznego jak i te-
oretycznego.
Przez minione 25 lat istnienia funda-
cji, przy pomocy optyków, a szcze-
gólnie Alicji Bayer i Tadeusza Sali 
udało się rozwiązać bardzo wiele 
różnorodnych problemów. Za za-
sługi związane z ich działalnością na 
rzecz oświaty, zostali oni odznacze-
ni przez Ministra Oświaty Medalem 
Komisji Edukacji Narodowej. Przy 
okazji Jubileuszu należą się także 
podziękowania tym optykom i pe-
dagogom, którzy wnieśli najwięcej 
pracy i zaangażowania w pracę fun-
dacji przez minione lata. 
Ze strony Zespołu Szkół należy wy-
różnić: dyr. Lilianę Matysiak, Teresę 
Piotrowską, Krzysztofa Kierszniew-
skiego, natomiast spośród optyków, 
poza już wymienionymi Waldemara 
Żiółkowskiego, Witolda Wesołow-
skiego i Edwarda Fosiewicza. 
Wiele pracy w działalność fundacji 
włożył także śp. Eustachy Jełowicki. 
Prezesem fundacji od 1997 roku jest 
Aleksander Jażdżejewski.
Czas niestety nie stoi w miejscu. 
Giełdy optyczne nie cieszą się już 
takim powodzeniem jak przed laty. 
Zakupy internetowe, oferty skła-
dane zakładom optycznym bezpo-
średnio przez przedstawicieli han-
dlowych, sprzedaż wysyłkowa oraz 
inne formy kontaktów wypierają 
klientów z uczestnictwa w giełdach. 
Mimo trudności Fundacja Pomocy 
Szkole Optycznej, zarówno finanso-
wo, jak  i organizacyjnie „trzyma” się 
dobrze.
Z okazji Jubileuszu Zarząd Fundacji 
wyraża serdeczne podziękowanie 
wszystkim sponsorom, fundatorom 
i sympatykom fundacji. Naszą dzia-
łalnością będziemy starali się w dal-
szym ciągu integrować środowiska 
optyków i oświaty. Będziemy udzie-
lać pomocy i wsparcia młodzieży 
szkolnej, a także promować działal-
ność wystawienniczą. 

Gratulacje dla Alicji Bayer, Tadeusza 
Sali, po odznaczeniu Medalem Komisji 
Edukacji Narodowej.

Aleksander Jaźdżejewski
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Zapraszamy na naszą stronę 
www.optotechnika.com.pl 

 

 
 

 
 

SHIN-NIPPON  
ACCUREF R-800 / K900 

Najwyższa jakość i doskonała 
ergonomia 

ZDOBYWCA NAGRODY
"GOOD DESIGN AWARD" 

Wyrafinowany kształt w połączeniu z 
nowoczesnym designem oraz 

atrakcyjnym kolorze metalicznym i 
białym perłowym, który idealnie pasuje 

do każdego wnętrza. 

SHIN-NIPPON DL800/900
NAJNOWSZA GENERACJA 

DIOPTROMIERZY SERII DL 

 łatwy pomiar progresów 

 nowość!  zielona dioda LED 

 dokładny i szybki pomiar 

 nowe intuicyjne menu 

 regulowany ekran 

 atrakcyjny, nowoczesny design 

 
 

Optotechnika Sp. z o.o.    ul. Topiarnia 9   Kraków 30-698                                                                             tel. 12 654 73 80      e-mail: biuro@optotechnika.com.pl 

W naszej ofercie znajdą Państwo również: 

 tonometry bezkontaktowe 

 lampy szczelinowe 

 kasety szkieł próbnych 

 oprawy probiercze 

 projektory i ekrany LCD 

 foroptery 

 pupilometry 

 stoliki elektryczne 

 unity okulistyczne 

 oftalmoskopy 

 kompleksowe wyposażenie gabinetów 

okulistycznych 

 oprawy okularowe –  znane marki 
 

dysponujemy również fachowym serwisem 
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Zapraszamy również na naszą stronę Facebook.com/MagazynOko

- informacje dla optyków
- popularne marki

- kalendarium
- ogłoszenia
-multimedia
- reportaże

- nowości 
- trendy

www.interoptyka.pl
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automaty szlifierskie z gwarancją 12 miesięcy
Essilor Kappa/Gamma, Nidek 

sprawny serwis, części zamienne 
nowe i regenerowane, tarcze szlifierskie

e-mail: miki@elefantoptyka.pl
www.elefantoptyka.pl                                 tel. 664760066

ELEFANT - OPTYKA

15
35

Sprzedam salon optyczny

działający od 2007 roku. 

- pełne wyposażenie punktu 
(meble, dioptromierz)
- baza stałych klientów,
- system lojalnościowy 
dla klientów.
- wykształcony personel,
- salon w budynku specjalistycz-
nego centrum medycznego 
i innych usług.
- z własnym miejscem na gabinet 
okulistyczny na poziomie cen-
trum medycznego (spełniające 
wymogi NFZ 
i Sanepidu),

- salon położony na parterze, 
obok poczta, biuro podróży, 
apteka,
- na piętrze specjalistyczne cen-
trum medyczne,
- miejsce na gabinet okulistycz-
ny- meble, zlew; autorefraktoke-
ratonometrmetr

kontakt: 790 793 236

2016/666
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ODSTĄPIĘ

bezdotykowy tonometr 
Richert AT555

 i włoski synoptofor SBISA

tel. 602 316 388

SPRZEDAM

nowocześnie urządzony salon 
optyczny z gabinetem 
w pełni wyposażonym 

w Chorzowie

tel. 602 316 388
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SPRZEDAM
Wyposażenie GABINETU 

OKULISTYCZNEGO  
i OPTYCZNEGO

oraz TOMOGRAF sOCT 
i Funduskamerę

tel. 603 939 930
a.nowojski@gmail.com 

SPRZEDAM OKAZYJNIE SPRZEDAŻ I SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
a.galczynski@wp.pl

wyposażenie zakładu optycznego 
w tym kompletny unit TOPCON, 

autorefraktometr, automaty WECO, 
ESSILOR, BRIOT ACCURA, wiertarki 
LessStress i inne urządz. niezbędne 

w zakładzie optycznym. 
Pomoc przy uruchomieniu.

tel. 785 734 797 
mail: jerzy862@gmail.com

67

Oferujemy:

  •  Atrakcyjne wynagrodzenie
  •  Stabilne zatrudnienie
  •  Pracę w renomowanej firmie
  •  Niezbędne narzędzia pracy
  •  Samochód służbowy
  •  Szkolenia wdrażające
  •  Przyjazną atmosferę oraz ciekawą pracę 
     w firmie cieszącej się wysokim uzna-
     niem wśród Klientów

Prosimy o przesłanie CV na adres: 
praca@okulary.com.pl

Firma z wieloletnią tradycją zatrudni 

PRZEDSTAWICIELA HANDLOWEGO
Do sprzedaży opraw okularowych

w regionie   DOLNOŚLĄSKIM

2017/162

automaty szlifierskie z gwarancją 12 miesięcy
Essilor Kappa/Gamma, Nidek 

sprawny serwis, części zamienne 
nowe i regenerowane, tarcze szlifierskie

e-mail: miki@elefantoptyka.pl
www.elefantoptyka.pl                                 tel. 664760066

ELEFANT - OPTYKA

ODSTĄPIĘ

bezdotykowy tonometr 
Richert AT555

 i włoski synoptofor SBISA

tel. 602 316 388

SPRZEDAM

nowocześnie urządzony salon
optyczny z gabinetem 
w pełni wyposażonym 

w Chorzowie

tel. 602 316 388

15
35

MOCE POZA ZAKRESEM DOPŁATA 50%        ceny netto
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WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLEN-
FASSUNGEN ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

CLEX POLSKA MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

ESSILOR POLONIA MIRADA SEYKOPOL

JAI KUDO OPTIBLOK SZAJNA

AM GROUP PLUS MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

BINOKL OPTIBLOK SCORPION EYEWEAR

CAMRO OPTIKOS SEYKOPOL

CLEX POLSKA OPTOTECHNIKA TARPOL

DEK OPTICA ORATA TRESS

HAYNE PH OKO VERMARI

KAMEX PUCCINI

MACRO OPTIC PROSTAF

ARGA OKULARNIK RM SERVICE

ELEFANT OPTYKA OPTOTECHNIKA SERV-OPTIC

KODA OPTY SPORT SEYKOPOL

MAŻEX POLAND OPTICAL SPECTRUM

MACRO OPTIC RAKO OPTYK SERWIS TAR-POL

SZKŁA KOREKCYJNE, OFTALMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ

72 2017/2



AKCESORIA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAK-
TIONSGERÄTE, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

OPROGRAMOWANIE, SOFTWARE, SOFTWARE
ПРОГРАММЫ

HAYNE MAŻEX SZAACH

HUMEL OPTY SPORT TAR-POL

HADAŚ-MARCINIAK SERV-OPTIC

MACRO OPTIC SEYKOPOL

ARGA MACRO OPTIC RAKO OPTYK SERWIS

HAYNE MEDICAL PARTNER RM SERVICE

INPOL VISION OPTOPOL TECHNOLOGY SPECTRUM

KODA OPTOTECHNIKA SEYKOPOL

MAŻEX POLAND OPTICAL TAR-POL

HAYNE ORATA

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

ARGA OPTOTECHNIKA TAR-POL

ELEFANT OPTYKA RAKO OPTYK SERWIS RM SERVICE

SZAJNA

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICH-
TUNG, ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

732017/2
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