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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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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! 
 

Projektowanie i wyposażenie salonów optycznych
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!





FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ARGA POZNAŃ 71

BINOKL JABŁONOWO 2

CAMRO SOPOT 76

CLEX POLSKA SZCZECIN 45

DEK-OPTICA WROCŁAW 33

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 71

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 52,65,70

HADAŚ-MARCINIAK WARSZAWA 67

HAYNE POZNAŃ 15

HUMEL JÓZEFÓW 65

IQ PRISMA OPOLE 31

JAI KUDO POZNAŃ 53

KAMEX JÓZEFÓW 6

KONGRES KRIO WARSZAWA 12

MACRO OPTIC SZCZECIN 45

MAŻEX WARSZAWA 66

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 63

OPTI SERVICE KACZYCE 71

OPTIBLOK WARSZAWA 21

OPTIKOS KRAKÓW 47

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 67
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 66

ORATA WARSZAWA 6

OWP NIEMCY 17

P.H. OKO WROCŁAW 37,39

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

POZNAŃSKI SALON POZNAŃ 3

PROSTAF POZNAŃ 1,19

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 29

RM SERVICE WARSZAWA 66

SCORPION EYEWEAR ZĄBKI 4,5

SERV-OPTIC KRAKÓW 38

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 71

SILMO PARYŻ 10

SOLANO BYDGOSZCZ 25,27

SPECTRUM 2 WROCŁAW 65

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 71

SZKOŁA OPTYCZNA ŁÓDŹ 64

TAR-POL NIEPOŁOMICE 70

TRESS BRODNICA 41

VERMARI WARSZAWA 11

ŻAŁABOWSKI LESZNO 67
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silmoparis.com

SHOW
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GIEŁDA OPTYCZNA

02.09.2017  WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

CIOF

06-08.09.2017  PEKIN
www.ciof.cn 

VISION EXPO WEST

13-16.09.2017  LAS VEGAS
www.west.visionexpo.com 

ŚWIĘTO OPTYKÓW POLSKICH

15-17.09.2017  KRAKÓW
www.mcokrakow.pl

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY

22-23.09.2017  POZNAŃ
www.mcro.pl

GIEŁDA OPTYCZNA

22.09.2017  SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

SILMO

06-09.10.2017  PARYŻ
www.silmoparis.com 

IOFT

11-13.10.2017   TOKIO
www.ioft.jp 

WORLD SIGHT DAY

12.10.2017  
www.iapb.org

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.



2017/4 Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Barberin14

Projekt Barberini Eyewear koncentruje się na najlepszej jakości widzenia i ochrony oka.                      
Priorytetem marki są: ochrona przed promieniami UV 400, poprawa barwy, wytrzymałość                    
i lekkość - zapewniają to soczewki z innowacyjnego szkła optycznego Barberini Platinum Glass™           
- opracowanego przez laboratorium firmy.
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udział w intensywnej
kampanii promocyjnej
w Internecie  

Zamów zestaw 6szt. opraw sportowych PROGEAR
z ekspozytorem i zyskaj  600 PLN rabatu*:

Dołącz do kampanii:

Partnerzy akcji:

300 PLN zniżki
na zamówienie zestawu 
6 szt. opraw sportowych 
PROGEAR

300 PLN zniżki
na 6 dowolnych par soczewek 
recepturowych: poliwęglan RX lub Trivex Rx
z oferty JAI KUDO i JZO

Kampania „Bądź sobą – żyj aktywnie” promująca amerykań-
ską markę opraw sportowych PROGEAR i soczewki okula-
rowe przeznaczone do uprawiania sportu, prowadzona jest 
we współpracy z renomowanymi producentami soczewek 
okularowych JAI KUDO i JZO.

Organizator oraz wyłączny dystrybutor 
okularów sportowych PROGEAR:

Szczegóły kampanii dostępne w Dziale Obsługi 
Klienta HAYNE pod nr tel. +48 61 841 02 05,
na stronie www.hayne.pl oraz u Przedstawicieli Handlowych.

*Regulamin dostępny na stronie www.hayne.pl/kampania-progear
Podane kwoty są wyrażone w netto.

recepturowych: poliwęglan RX lub Trivex Rx
z oferty JAI KUDO i JZO

wsparcie marketingowe,
pakiet atrakcyjnych
materiałów PROGEAR

Reklama Prasowa PROGEAR_OKO_DRUK.indd   1 14.07.2017   15:17



Mexx Eyes - okulary na każdy dzień.  
Dla ludzi, którzy żyją w pełni i dążą 
do doskonałości. Super sprzęt dla 
wyluzowanych dziewczyn i chłop-
ców. 
Dwa świetne modele octanowych 
opraw w stylowych kolorach uzupeł-
niają kolekcję młodzieżową Mexx.

Kolekcja damska OWP to dbałość o szczegóły i doskonały design. Niezależnie od tego, czy są ko- 
biece, tętniące życiem czy też ponadczasowo eleganckie - każdy z projektów wyróżnia się niepo-
wtarzalnym charakterem i stanowi idealny dodatek dla kobiet świadomych mody.

Model 2168 lśni ekscytującą kombinacją 
kolorów. Fronty są stonowane, natomiast 
zauszniki, aż kipią świeżymi kolorami. 
Delikatne, ozdobne logo dodaje indywidu-
alnego wyglądu.

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. OWP.

Ekscytująca elegancja i kobiecy styl modelu 1424 - wyrażony jest 
poprzez elegancko zakrzywiony mostek oraz wykonane ze stali 
nierdzewnej zauszniki z krystalicznymi strukturami, które kształtowane 
niczym wycinanki, podkreślają tę misterną i niezwykle delikatną 
konstrukcję.

2017
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Metropolitan Eyewear to kolekcja 
dla miejskich trendseterów eksponu-
jąca prosty styl i wyraźne linie. Dla 
ludzi, którzy są w pełni zgodni z tren-
dami i którzy mocno stąpają po zie- 
mi. Nie pytają, co jest miłe, co jest 
dobre, czy co jest najwyższej jakości. 
Po prostu to wiedzą. 

2017

OWP mod. Metropolitan 8249 mint

OWP mod. Metropolitan 8038 rosa

OW
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OWP mod.  Metropolitan 8249 eisblau
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Universal Eye Health
www.iapb.org
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   S
pó

jrz
 na

 św
iat przez okrągłe okulary !

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Belutti

Oprawki  okularowe o okrą-
głym kształcie to idealne 
rozwiązanie dla fanów stylu 
Retro, którzy poszukują cze- 
goś niebagatelnego! 

1. Belutti mod. BHP 031 C3
2. Belutti mod. BHP 033 C1

3. Belutti mod. BHP 028 C03
4. Belutti mod. BGP 0007 C001

5. Belutti mod. 72023 49 C5

2

1

2017/422



W modelach Belutti możemy 
znaleźć połączenie delikatnej formy                       

z nieco bardziej odważnymi rozwiązaniami 
kolorystycznymi, jak transparentna oprawka        

ze złotymi akcentami (mod. BGP 0007 C001)           
oraz intrygującymi zdobieniami i wykończeniami 
zauszników (mod. 72023  C5). 

Dodatkowo marka Belutti posiada w swojej ofercie 
oprawki okularowe z serii CLIP-ON o zaokrąglonym 
kształcie. Perfekcyjne połączenie oprawy okula-

rowej z ochroną oczu za pośrednictwem 
nakładki z filtrem polaryzacyjnym.                 

WYGODNE I MODNE!

CLIP-ON
3

4

5

2017
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Oko_reklama_205 x 285 mm_frame layout.indd   1 2016-07-26   12:40:42



Opracowanie: Interoptyka, fot. Rako

2

3

1

4

5

1. N’JOY mod. 1509 C3
2. Kenchi mod. 1503 C4
3. Kenchi mod. 1547 C2
4. Kenchi mod. 1514 C1
5. Passion mod.1510 C2

- oto najnowsza propozycja firmy Rako na najbliższy sezon.

ZDECYDOWANE KOLORY
PONADCZASOWE KSZTAŁTY

2017/428



www.rakoserwis.pl
fb.com/rakoserwis







1

2

4

5

3

1. Blackfin mod. Glen Cove BF 791
2. OGI mod. Bianchi 6236
3. Visiva mod. Loren Blue

4. La Matta mod. LM 3 95 04
5. Scorpion. TS 9218C3

Opracowanie: Interoptyka,
fot. Blackfin, OGI, Visiva, La Matta, Scorpion.

Ten niezwykle popularny trend jest wciąż na fali podczas tegorocznych światowych wystaw optycznych. Styl motyla wykracza poza 
dotychczasowe ramy vintage i otwiera nowy sezon proponując duże kształty i miękkie linie zaczerpnięte ze świata przyrody.

2017
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Ekskluzywny model EB 2012 został  
najwyżej oceniony przez niemieckie 
towarzystwo przyznające nagrody            
w dziedzinie projektowania i innowa-
cji technologicznych. Model ten zna- 
lazł się w człówce najlepszych świa-
towych projektów i zdobył nagrodę 
the German Design Award, potwier-
dzając tym samym doskonałość tego 
włoskiego produktu. Rozdanie nagród 
odbędzie się w sierpniu.

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. EBLOCK

2017/436

EBLOCK wśród
najlepszych     
światowych  
projektów.







Zapraszamy do naszego systemu zamówień
www.moonlight.pl



2017

                             
Przy okazji premiery nowej amerykań- 

skiej komedii animowanej „Emotki. Film” („The 
Emoji Movie”), �rma wypuściła kolekcję opraw ozdo- 

bionych właśnie popularnymi emotikonami. 

Seria składa się z czterech modeli przeznaczonych dla dzieci w wieku               
od czterech do dziesięciu lat, niezależnie od płci. Każdy model wyposażony   

jest w jednoogniskowe soczewki z dodatkowym ochronnym �ltrem UV. To,  
co czyni oprawy unikalnymi i z pewnością przyczyni się do ich popularności wśród 

najmłodszych użytkowników, to umiejscowione na zausznikach ruchome emotki,               
po trzy z każdej strony, które można ustawić w różnych sekwencjach.

Jeden z szefów Specsavers, Russell Peak podkreśla, że oprawy stworzono w taki sposób, 
by współgrały z kształtem i parametrami dziecięcych twarzy, mimo ich niezaprze- 
czalnej różnorodności. Wszystko po to, by zapewnić dzieciom jak największą 

swobodę i komfort. Ponadto, jako że oprawki są kolorowe i zabawne, dzieci będą           
je chętnie nosić. A to ważne także dla rodziców, dla których niechęć dziecka               

do okularów, jest często prawdziwym utrapieniem.

Nowe modele Specsavers wykorzystują nie tylko popularne „buźki”, 
uśmiechnięte czy z �glarnie wystawionym językiem, ale tak- 

że motywy sportowe (piłka nożna) i zwierzęce (panda 
oraz charakterystyczne trzy mądre małpy).

Brytyjska firma Specsavers, wiodący producent oprawek i soczewek kontaktowych, 
przygotowała ciekawą propozycję dla najmłodszych. Drodzy rodzice, jeśli wasza pociecha 
nie jest przekonana do noszenia okularów, może warto spróbować z nowym, stylowym 
wizerunkiem?

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Spacsavers2017/440





Drogie Panie, jeśli cenicie sobie nietuzinkowy, wyszukany styl, a dobierając dodatki i akcesoria kierujecie się nie 
tylko ich funkcjonalnością, ale także stroną wizualną, to mamy dla Was niespodziankę.................................                                                        
Nowa linia oprawek cenionej �rmy La Matta została stworzona z myślą o nowoczesnych i zmysłowych 
kobietach, które pragną wyrazić swoją osobowość, akcentując jednocześnie własną stanowczość i elegancję.

LM3195 02

LM3198 02

LM
3199 04

                
Nowa kolekcja to także 

zaokrąglone kontury z grubszą, 
bardziej wyrazistą górną krawędzią                

oprawy i delikatniejszym, lżejszym dołem.                        
Za przykład może tu posłużyć model LM3195, 

którego oprawa w kształcie kocich oczu łączy się z do-              
pasowanymi zausznikami, udekorowanymi przy zawia- 

sach metalowymi ozdobnymi kamykami.

W modelach LM3198 oraz LM3199 na pierwszy plan 
wybijają się egzotyczne inspiracje, wyrażone chociażby 
szorstkimi bryłkami z kolorowego metalu umocowa- 
nymi na zausznikach. W pierwszym przypadku oprawa, 

z nieco prostokątnym dołem, wykonana jest w ca- 
łości z acetatu, podczas gdy drugi model o nieco 

subtelniejszym, bardziej miękkim kształcie, 
to połączenie acetatu z dwukoloro- 

wym metalowym przodem.

2017/442



          
W wykonanych z ace- 

tatu modelach nowej kolekcji,        
w ciekawy sposób skomponowano 

tradycyjne i popularne wzory zwierzęce               
z delikatnymi czerwonymi różami oraz sze- 

regiem innych kwiatowych akcentów, nasy- 
conych bogactwem i różnorodnością barw. To 
nowatorskie, śmiałe połączenie pozwoliło zapro- 
ponować użytkowniczkom oprawek La Matta, 
jednocześnie unikalny i uniwersalny produkt, 

idealny dla kobiet, których marzycielska 
osobowość nie tylko nie stoi w sprzecz- 

czności z ich lekko drapieżną, uwo- 
dzicielską naturą, ale wręcz 

ją dopełnia.

2017

LM3210 02

LM3210 02

Opracowanie: Interoptyka           
na podst. mat. pras. La Matta.

92017/4 43



Ekskluzywna kolekcja, która zadebiutowała wiosną, 
idealnie wzbogaca odważną i wyrazistą duszę marki 
szczyptą nowoczesnego romantyzmu. A wszystko to     
w duchu odradzającej się natury, wyrażonej roślin- 
nymi motywami.

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. La Matta, fot. La Matta

Niewielkie, barwne ozdoby 
przypominają dawną biżuterię wkom- 

ponowaną w złote lub srebrne formy. 
Upiększają one zauszniki modelu LM3201.                     

Dekoracja bez wątpienia przyciąga uwagę i podkreśla 
zwierzęce akcenty zarówno we frontowej części opraw, jak           

i na zausznikach. Model jest także dostępny w wersji dodatkowo 
ozdobionej połyskującymi drobinkami................................................ ..... 

Jeszcze jednym ciekawym modelem nowej linii jest uformowany                 
w kształt kociego oka LM3202. Charakteryzuje się on niecodziennym 
grzbietem wzmocnionym złotymi lub srebrnymi metalowymi ele- 
mentami. Geometryczne ornamenty inspirowane estetyką plemienną 
tworzą intrygujący wzór na oprawie. W podobny sposób na uwagę 
zasługuje model LM3203, który dzięki niezwykłym efektom                               

i elegancji bez wątpienia nie pozostanie niezauważony.

Wszystko wskazuje zatem na to, że najbliższy sezon upłynie 
pod znakiem nowej kolekcji La Matta. Kto wie, być może 

dzięki niej pojawiło się właśnie przynajmniej kilka 
sposobów, by czarować uwodzicielskim i efe-                                                                                    

ktownie oprawionym spojrzeniem .

LM
32
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4

LM3201 02

LM3202 02
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Negocjuj ceny na
soczewki okularowe Clex!Katalog na rok 2017

już dostępny!

www.macrooptic.pl
tel/fax   91 484 37 15

offi ce@macrooptic.pl



Tego lata  �rma ESSILOR® SUN SOLUTION™ zorganizowała 
konkurs dla studentów Europejskiego Instytutu Designu 
(IED) z Wydziału Projektowania Biżuterii i Akcesoriów. Popro-
szeni zostali oni o opracowanie koncepcji oprawek okularo-
wych,  bazującej na soczewkach przeciwsłonecznych E-SUN™ 
KOLOR UP™, które dzięki nowoczesnej technologii gwarantu-
ją czysty (wyraźny) odbiór kolorów i polepszone widzenie 
przy zachowaniu najwyższego komfortu i ochrony oczu.
Zwycięzca zaproszony będzie do Paryża na uroczyste wręcze-
nie nagrody podczas targów Silmo 2017.

Każdy z Państwa może zagłosować na wybrany model                       
do września 2017. Zdjęcia projektów wraz z krótkimi opisami 
oraz lista do głosowania dostępne są pod adresem                  
www.essilor-sunsolution.com/ design-contest.

Prezentacja prototypów okularów wykonanych przez �nalistów konkursu dla studentów.

Konkurs 
dla studentów Europejskiego Instytutu Designu

zorganizowany przez �rmę Essilor.

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Essilor

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Coco Song
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Optyku! 
Wyeksponuj 
W sWoim salonie 
optycznym opraWy



48

WIELKA GALA VARILUX X
W dniu 6 czerwca 2017 w Fortach Sokolnickiego w Warszawie odbyła się Wiel-
ka Gala Varilux X „Forever Young”, zorganizowana przez Essilor Polonia. To 
niecodzienne spotkanie miało na celu wprowadzenie na polski rynek przeło-
mowej soczewki progresywnej Varilux X. 

2017/4
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wydarzenia

Najnowszy produkt w portfolio fir-
my skierowany jest do osób w wieku 
45+, tzw. Generacji X, która zna-
cząco różni się od poprzednich 
pokoleń. Jest aktywna zawodowo 
i prywatnie, z łatwością odnajdu-
je się w cyfrowym świecie, wyko-
nuje wiele zadań równocześnie 
i żyje w ciągłym biegu. W konse-
kwencji posiada nowe wymagania 
wzrokowe w bliży i odległościach 
pośrednich, którym nie zawsze 
potrafiły sprostać dotychczasowe 
rozwiązania dla prezbiopów. Inno-
wacyjne soczewki Varilux X, dzięki 

zastosowaniu technologii X-tend 
oraz zaawansowanej personalizacji 
Near Vision Behavior, po raz pierw-
szy w historii zapewniają tak dopa-
sowane, wyraźne widzenie wielu 
punktów jednocześnie w ramach 
jednego kierunku patrzenia. Dzięki 
temu użytkownicy mogą zobaczyć 
świat tak dobrze, jak za młodych lat 
i poczuć się „Forever Young”. 
Tak przełomowa soczewka wyma-
gała szczególnie spektakularnej 
oprawy. Na ten dzień Forty Sokol-
nickiego zamieniały się w widowi-
skowy salon Varilux X, w którego 

eleganckich wnętrzach spotkało 
się kilkuset przedstawicieli branży 
optycznej, świata mediów i kultury.  
Wydarzenie odwiedziło kilkadzie-
siąt gwiazd, w tym ambasadorka 
marki Varilux Danuta Stenka, Gosia 
Baczyńska, Katarzyna Cichopek, 
Ewa Kasprzyk, Lidia Popiel, Bogna 
Sworowska, Radosław Majdan, 
Piotr Polk, Stanisław Karpiel-Bułe-
cka i wielu innych. Imprezę popro-
wadził Hubert Urbański, strategię 
firmy Essilor przedstawił Dyrektor 
Zarządzający Adam Mamok, a o stra-
tegii rozwoju grupy Essilor w Polsce 
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Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst mat. pras. ESSILOR POLONIA

opowiedział Mirosław Nowak, Pre-
zes Grupy Essilor Polska. Styl życia 
generacji X scharakteryzował zna-
ny psycholog biznesu Jacek Santor-
ski, a swoimi doświadczeniami po 
45 roku życia podzieliły się z pub-
licznością zaproszone Gwiazdy. Taj-
niki przełomowej soczewki Varilux 
X przedstawił Maciej Zbąski, Key 
Account, Trainings and Solutions 
Sales Manager, zaś plan na działa-
nia marketingowe przybliżyła Do-

rota Gomółka, Marketing Manager. 
Imprezę zwieńczyła emocjonująca 
rozgrywka w stylu telewizyjnego 
show – właścicielka jednego z sa-
lonów optycznych odpowiedziała 
na scenie na pytania zadane przez 
Huberta Urbańskiego i dzięki swo-
jej wiedzy o rewolucyjnej soczewce 
Varilux X wygrała Ipada do wykony-
wania badań Near Vision Behavior. 
Wielka Gala Varilux X spotkała 
się z niezwykle pozytywnym od-

zewem uczestników. Było to wy-
jątkowe w branży optycznej wy-
darzenie, które po raz pierwszy 
połączyło optyków z przedsta-
wicielami mediów i kultury, aby 
celebrować innowację zmieniają-
cą komfort życia współczesnych 
konsumentów zgodnie z duchem 
marki Varilux X „Forever Young”.
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Maciej Zbąski: Genezą tego pomysłu jest potrzeba rea-
lizacji naszego strategicznego celu, jakim jest wsparcie 
niezależnych optyków w rozwoju ich biznesu. Z uwagą 
obserwujemy trendy w naszej branży i mamy pełną 
świadomość, jak konkurencyjny jest dzisiaj rynek op-
tyczny. Dlatego doszliśmy do wniosku, że udzielając 
naszym klientom jeszcze większego niż dotychczas 
wsparcia, jesteśmy w stanie skuteczniej pomóc im         
w budowaniu stabilnego biznesu. 

Wiemy, że każdy właściciel salonu ma wielokrotnie 
styczność z różnymi dostawcami i dystrybutorami. 
Ich przedstawiciele gwarantują optykom dynamiczny 
rozwój, obiecując kompleksową współpracę. W rze-

czywistości, przedkładają mniej lub bardziej atrakcyj-
ne oferty finansowe, które mają taktyczny charakter, 
nad długofalowe strategie rozwoju. Nasze podejście 
jest zupełnie inne. Wierzymy, że efektywne wsparcie 
niezależnych optyków musi polegać na wielopłasz-
czyznowych działaniach, zaplanowanych w dłuższej 
perspektywie. Takich, które obejmują nie tylko wa-
runki handlowe, lecz przede wszystkim – skupiają się 
na budowaniu świadomości i wizerunku marki salonu 
na lokalnym rynku, standardach obsługi klienta i jako-
ści oferowanych produktów. Tylko wtedy konsumenci 
licznie odwiedzą salony naszych partnerów, wybiorą 
przynoszące zyski produkty, wyjdą zadowoleni z no-
wymi okularami i powrócą do tego samego punktu 
sprzedaży w przyszłości, polecając je także innym oso-
bom. 

Do projektu zapraszamy właścicieli salonów, którzy za 
pomocą globalnej marki chcą budować silną, lokalną 
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wywiad

Salony Partnerskie VARILUX – wywiad z Maciejem Zbąskim 

Maciej Zbąski – optyk, optometrysta z ponad 20-letnim doświadczeniem w bran-
ży optycznej, absolwent Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Ekonomiczne-
go we Wrocławiu, współpracownik Essilor Academy w Paryżu, wykładowca Vari-
lux University współpracujący z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
– obecnie w firmie Essilor Polonia pełni rolę Sales Managera do spraw kluczo-
wych klientów, szkoleń oraz nowoczesnych urządzeń pomiarowych.

Redakcja: Panie Macieju, zacznijmy od po-
czątku, czyli jak w Firmie Essilor powstała 
idea Salonów Partnerskich VARILUX?

To rzeczywiście ważny punkt wyjścia. Ale 
czy nie wszystkie firmy producenckie mają 
ten sam cel?  Proszę powiedzieć, czym charakteryzuje 

się Państwa projekt Salonów Partnerskich 
VARILUX?  



markę swojego salonu i wyróżnić się na optycznym 
rynku. Nasi partnerzy widzą, że dzięki prowadzonym 
przez nas kampaniom marketingowym świadomość 
szkieł progresywnych VARILUX wynosi już 40% i wskaź-
nik ten sukcesywnie rośnie. Wykorzystanie tego faktu 
pozwala na przyciągnięcie do salonu większej liczby 
klientów, coraz chętniej robiących zakupy w miejscach 
z rozpoznawalnymi markami. Uczestnicy projektu Sa-
lonów Partnerskich VARILUX stawiają też na najwyższe 
standardy obsługi, w czym pomagają dedykowane dla 
partnerów szkolenia produktowe i sprzedażowe oraz 
jakościowe produkty z oferty Essilor. 

 

Przede wszystkim każdy właściciel salonu optyczne-
go musi odpowiedzieć sobie na pytania: „Jakimi me-
chanizmami posługuje się konsument wybierając ten,              
a nie inny salon optyczny? Czym wyróżniam się dzisiaj 
spośród kilkudziesięciu salonów optycznych w mojej 
bezpośredniej okolicy? Czy wizerunek mojego salonu 
na zewnątrz oraz po wejściu do środka rzeczywiście 
wzbudza wśród konsumentów zaufanie?” Uczestnicy 
projektu Salonów Partnerskich VARILUX doskonale 
znają odpowiedzi na te pytania i wiedzą, jak ważne 
jest budowanie rozpoznawalnej marki własnego sa-
lonu optycznego. Na dobrą sprawę my dostarczamy 
im odpowiednich „narzędzi”. A są nimi ogólnopolskie 
kampanie reklamowe, które jako jedyna firma produ-
kująca szkła okularowe, realizujemy z takim rozma-
chem w telewizji i w Internecie. 

Essilor od kilku lat postawił na budowanie wśród Pola-
ków świadomości marek swoich produktów, nie tylko 
marki VARILUX. Jako pierwsi zaczęliśmy na tak wielką 
skalę reklamować powłoki antyrefleksyjne CRIZAL, 
wykorzystując do tego w roku 2015 wizerunek pani 
Doroty Gardias. Tu wypada sięgnąć do historii i przy-
pomnieć także pierwsze reklamy telewizyjne socze-
wek TRANSITIONS oraz powłoki OPTIFOG. W roku 2016 

rozpoczęliśmy na ogromną skalę reklamę soczewek 
progresywnych marki VARILUX, której to ambasadorką 
jest obecnie już drugi rok pani Danuta Stenka. Trzeba 
również wspomnieć o szeroko zakrojonej kampanii 
internetowej soczewek EYEZEN, do której w 2017 za-
prosiliśmy Kasię Cichopek i Marcina Hakiela. Tę dzia-
łalność będziemy prowadzić w dalszym ciągu, bo jak 
pokazują badania konsumenckie, tylko rozpoznawalne 
i pozytywnie postrzegane przez konsumentów marki 
mają szansę na rynkowy sukces, także w branży op-
tycznej. Taką teorię wyznajemy i dzięki niej jesteśmy 
dziś na polskim rynku traktowani jako rzetelni part-
nerzy i dostawcy najwyższego poziomu produktów 
i usług. 

Salony Partnerskie VARILUX z powodzeniem działa-
ją już m. in. w Kaliszu, Chełmie i Lublinie. Następne 
powstają w Lesznie i Wałbrzychu, a do rozmów przy-
stąpiło już wielu właścicieli salonów optycznych. 
Do końca roku do projektu przystąpi przynajmniej 
kilkadziesiąt salonów optycznych. Projekt partner-
skiej współpracy, w ramach której budujemy mocną 
pozycję marek lokalnych salonów, idzie do przodu 
coraz szybciej i wzbudza zainteresowanie kolejnych 
właścicieli salonów. Nie bez przyczyny. Oferujemy 
bowiem jeszcze jeden niezaprzeczalny atut - umoż-
liwiamy naszym Partnerom w pełni niezależny roz-
wój ich biznesu. Chciałbym w tym miejscu wyraźnie 
podkreślić, że nasi Partnerzy zachowują całkowi-
tą odrębność prawną i biznesową, która pozwala 
im samodzielnie kształtować politykę swojej firmy.               
W relacji tej występujemy jako partnerzy – doradcy, 
w pełni respektując swobodę działania uczestników 
projektu. 
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Wspomniał Pan o potrzebie budowania 
świadomości marki. W jaki sposób poma-
gacie swoim partnerom w jej budowaniu?

40% świadomości marki VARILUX to bar-
dzo wysoki wynik. 
Co jest kluczem do sukcesu?

Panie Macieju, bardzo dziękuję za cieka-
wą rozmowę.

Wobec tego jak dużo salonów przyłączy-
ło się już do projektu Salonów Partner-
skich VARILUX i jakie są Państwa dalsze 
plany?
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W EKSTREMALNYCH
WARUNKACH

WYSOKA
WYTRZYMA O

Kampania „B d  sob  - yj aktywnie” promuj ca ameryka  sk
mark  opraw sportowych PROGEAR i soczewki okularo we

dedykowane dla sportu, prowadzona jest we wspó pra cy
z renomowanymi producentami soczewek okularowych

JAI KUDO i JZO. Zamów soczewki TRIVEX ju  dzi !



Termin „alergia” pochodzi z języka 
greckiego od allos, czyli odmien-
ny oraz ergos, czyli reakcja. Po raz 
pierwszy został użyty w 1906 roku 
przez Clemensa von Pirqueta. Pa-
cjent narzekający na objawy prze-
krwionego, suchego oka to bardzo 
często nie tylko gość gabinetu 
okulistycznego, ale również op-
tometrycznego. W uproszczeniu 
można powiedzieć, że alergiczne 
zapalenie spojówek zaczyna się 
wtedy, kiedy system immunolo-
giczny człowieka identyfikuje po-
tencjalnie niegroźne substancje 
jako alergeny, co z kolei zmusza 
układ odpornościowy do nadmier-

nej reakcji i produkcji przeciwciał 
nazywanych immunoglobulina-
mi (IgE). Do organizmu uwalniana 
jest histamina, która jest odpowie-
dzialna za nieprzyjemne objawy 
alergii. 
Typowe objawy alergicznego za-
palenia spojówek to: czerwone 
podrażnione oczy, swędzenie, 
łzawienie, opuchnięte powieki, 
pieczenie, ból, nadwrażliwość na 
światło.  Aby uporać się z proble-
mem o charakterze przewlekłym, 
często należy połączyć pracę oku-
listy oraz alergologa, który czasa-
mi na podstawie przeprowadzo-
nych testów podejmuje wspólnie  

z pacjentem decyzję o zastosowa-
niu immunoterapii. Optometrysta 
natomiast powinien pełnić w tym 
układzie rolę łącznika oraz specja-
listy pierwszego kontaktu.
 
Substancje łagodzące 
objawy alergicznego 
zapalenia spojówek

Leki zmniejszające przekrwienie
Substancje zmniejszające prze-
krwienie wywołują przejściowe 
zblednięcie spojówki na skutek 
zwężenia naczyń krwionośnych. 
Często w kampaniach reklamo-
wych mówi się o ich możliwym 
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Alergiczne zapalenie spojówek, 

Optometrysta funkcjonujący w środowisku zawodów medycznych powinien znać 
podstawowe środki farmakologiczne stosowane przez lekarza okulistę. Kontynu-
ując serię Farmakologia w pigułce, w dzisiejszym artykule krótko opiszemy i przy-
pomnimy najważniejsze leki zmniejszające przekrwienie oraz preparaty łagodzące 
objawy alergicznego zapalenia spojówek.
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medycyna
i optyka

czyli leki stosowane miejscowo, które powinien znać 
każdy optometrysta

Substancje łagodzące objawy alergicznego zapalenia 
spoj—wek
Leki zmniejszające przekrwienie

Substancje zmniejszające przekrwienie wywołują  przejściowe zblednięcie spoj—wki na skutek 
zwężenia  naczyń  krwionośnych. Często w  kampaniach  reklamowych  m—wi  się o ich  możliwym 
zastosowaniu  w  przypadku  podrażnienia oka  kurzem, dymem, wiatrem,  soczewkami 
kontaktowymi czy zmęczeniem podczas pracy przy komputerze.

Do tej grupy lek—w możemy zaliczyć trzy następujące substancje:

¥ 0,012% chlorowodorek nafazoliny,

¥ 0,12% chlorowodorek fenylefryny,

¥ 0,05% chlorowodorek tetrahydrozaliny.

Mimo, że substancje te są  łatwo dostępne należy  pamiętać,  że ich  nadużywanie może być
źr—dłem  wystąpienia  powikłań. Jednym  największych  jest  rozszerzenie naczyń
krwionośnych, co oznacza  nic innego jak zwiększenie przekrwienia  oczu  u  pacjenta, kt—ry 
stosuje wyżej wymienione środki nadmiernie często. Mimo,  że substancje te w  niewielkim 
stopniu pobudzają  receptory  adrenergiczne, jednak w  rzadkich przypadkach  mogą  one 
wywołać ostry  atak jaskry  zamykającego się kąta, dlatego w  razie wątpliwości i nasilającego 
się problemu  u  pacjenta  niezbędne jest  zaprzestanie ich  stosowanie,  skierowanie i wsp—łpraca 
z lekarzem okulistą.

Substancje łagodzące objawy alergicznego zapalenia spoj—wek

Leczenie alergicznego zapalenia  spoj—wek przeprowadza  lekarz okulista,  często 
rekomendując  stosowanie lek—w  przepisywanych  na  receptę. Przykładowe substancje wraz 
nazwami handlowymi lek—w oraz ich działaniem przedstawiono w tabeli poniżej.



zastosowaniu w przypadku po-
drażnienia oka kurzem, dymem, 
wiatrem, soczewkami kontaktowy-
mi czy zmęczeniem podczas pracy 
przy komputerze.
Do tej grupy leków możemy za-
liczyć trzy następujące substan-
cje:

• 0,012% chlorowodorek nafazo-
liny,
• 0,12% chlorowodorek fenyle-
fryny,
• 0,05% chlorowodorek tetrahy-
drozaliny.

Mimo, że substancje te są łatwo 
dostępne należy pamiętać, że ich 

nadużywanie może być źródłem 
wystąpienia powikłań. Jednym   
z największych jest rozszerzenie 
naczyń krwionośnych, co oznacza 
nic innego jak zwiększenie prze-
krwienia oczu u pacjenta, który 
stosuje wyżej wymienione środki 
nadmiernie często. Mimo, że sub-
stancje te w niewielkim stopniu 
pobudzają receptory adrenergicz-
ne, jednak w rzadkich przypad-
kach mogą one wywołać ostry 
atak jaskry zamykającego się kąta, 
dlatego w razie wątpliwości i nasi-
lającego się problemu u pacjenta 
niezbędne jest zaprzestanie ich 
stosowania, skierowanie i współ-
praca z lekarzem okulistą.

Substancje łagodzące objawy 
alergicznego zapalenia spojó-
wek
Leczenie alergicznego zapalenia 
spojówek przeprowadza lekarz 
okulista, często rekomendując sto-
sowanie leków przepisywanych na 
receptę. Przykładowe substancje 
wraz z nazwami handlowymi le-
ków oraz ich działaniem przedsta-
wiono w tabeli powyżej.

Źródło:
•American Academy of Asthma & Immunology
• Janiec Waldemar, Kompendium farmakologii 
Wydanie II, Wydawnictwo Lekarskie PZWL
•Tripathi K.D., Essentials of Medical Pharmacolo-
gy
Źródła grafiki:
• Process of immune respone to pathogens [do-
stęp: 05.06.2017],
• medprime.blogspot.com [dostęp: 05.06.2017].

Na rysunkach przedstawiono widmo fal elektromagnetycznych z uwzględnieniem światła niebieskiego oraz jego szkodliwego wpływu na organizm człowieka.

Widmo fal elektromagnetycznych.

1.   Wykonywać regularne badania wzroku. 
2.   Często mrugać.
3.   Robić przerwy podczas pracy.
4.   Zasada 20/20/20: spoglądać na przedmiot oddalony 
......o 20 stóp (6 metrów) przez 20 sekund co 20 minut.
5.   Ergonomia miejsca pracy.
6.   Zwiększanie rozmiaru czcionki na ekranie.
7.  Wyposażyć się w okulary z soczewkami okularowymi 
.......ze złożoną powłoką antyre�eksyjną chroniącą przed 
.......światłem niebieskim (HEV). 

Widmo fal elektromagnetycznych z wyszczególnienieniem wpływu  światła 
niebieskiego i UV na organizm człowieka (Opis: cataract – zaćma; AMD – 
zwyrodnienie plamki związane z wiekiem; Sleep/wake cycle – rytm dobowy, 
regulacja snu; Memory – pamięć; bene�cial light – światło dobroczynne; 
harmful light – światło szkodliwe).

Okulary ze złożoną powłoką antyre�eksyjną
chroniącą przed światłem niebieskim

W jaki sposób chronić nasze oczy podczas pracy przy komputerze?

Źródła:
http://foropter.pl/2014/08/cyfrowa-astenopia,
https://www.thevisioncouncil.org/content/blue-light-exposure-and-digital-eye-strain,
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/896,
http://www.newgradoptometry.com/wp-content/uploads/2014/07/crizal-prevencia-lens-dr-matt-geller.jpg,
https://static1.squarespace.com/static/540b6590e4b029a48855471d/t/5428c55ee4b02ef84b7d9c2e/1411958124481/Blue+Light+HEV.png

Foropter.pl jest portalem skierowanym do specjalistów z dziedziny EYEcare oraz pacjentów. Misją foropter.pl                
jest dostarczanie informacji związanych z okulistyką, optometrią, optyką oraz nowymi technologiami. 
Wierzymy, że ciągłe doskonalenie specjalistów, motywowanie do nauki studentów oraz współpraca między spe- 
cjalistami zajmującymi się układem wzrokowym, przekłada się na wzrost jakości opieki nad pacjentem.

tekst: Anna Goździcka

mgr Anna Goździcka,
optometrysta kliniczny - Szpital Św. Wojciecha

w Poznaniu, założycielka portalu foropter.pl
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NAZWA SUBSTANCJI NAZWA HANDLOWA DZIAŁANIE

 Kromoglikan
 Allergocrom, Allergo-  
 comod, Cusicrom,  
 Cromohexal - stabilizują kom—rki tuczne,

- działają poprzez hamowanie 
 Pemirolast  Alamast (niedostępny 

 w Polsce)

- działają poprzez hamowanie 
uwolnienia mediator—w zapalnych, 

- stosuje się przewlekle w celu 
 Nazwa substancji  Tilavist, Tilarin

- stosuje się przewlekle w celu 
zapobiegania objawom 
alergicznego zapalenia spoj—wek Lodoksamid  Alomide
zapobiegania objawom 
alergicznego zapalenia spoj—wek

 Olopatadyna  Patanol
alergicznego zapalenia spoj—wek

 Ketotifen  Zaditen

- stablizuje kom—rki tuczne, 
- działa przeciwhistamonowo, 
- zmniejsza chemotaksję

granulocyt—w kwasochłonnych

 Lewokabastyna  Livostin
- działanie przeciwhistaminowe Emadastyna  Emadine - działanie przeciwhistaminowe

 Niesteroidowe leki  
 przeciwzapalne,  
 np. ketorolak

  Acular

- pomocne w łagodzeniu objaw—w

Opracowane własne foropter.pl na podstawie:
  Allan J. Flach, PharmD, MD, Frederick W. Fraunfelder, MD, Leki stosowane 
  w okulistyce

Redakcja foropter.pl

Źr—dło:

① American Academy of Asthma & Immunology

② Janiec Waldemar, Kompendium farmakologii Wydanie II, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

③ Tripathi K.D., Essentials of Medical Pharmacology

Źr—dła grafiki:
① Process of immune respone to pathogens [dostęp: 05.06.2017],

②medprime.blogspot.com [dostęp: 05.06.2017].

Redakcja foropter.pl
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Komunikacja w mediach 
społecznościowych

Media społecznościowe stano-
wią w dzisiejszych czasach bar-
dzo ważny kanał komunikacji 
przedsiębiorstwa z klientami. 
Posiadanie firmowego profi-
lu na największych portalach 
to praktycznie standard, ale 
efektywne zarządzanie publi-
kowanymi materiałami wyma-
ga odpowiedniego podejścia. 
Przygotowany dla Państwa krót-
ki poradnik przybliża proces za-
rządzania komunikacją w me-
diach społecznościowych. Może 
posłużyć jako wsparcie przed 
rozpoczęciem działań lub mini 
kompendium systematyzujące 
wiedzę dla osób prowadzących 
już działania tego rodzaju.
Pierwszym krokiem jaki nale-
ży wykonać przed podjęciem 
jakichkolwiek działań w me-

diach społecznościowych jest 
analiza sytuacji, w jakiej znaj-
duje się firma. Należy określić 
przede wszystkim silne stro-
ny, które wyróżniają prowa-
dzony przez Państwa salon na 
tle konkurencji oraz słabości, 
które negatywnie wpływają na 
jego funkcjonowanie. Następ-
nym krokiem jest identyfikacja 
szans i zagrożeń wynikających 
z otoczenia i mogących wpłynąć 
w jakiś sposób na przedsiębior-
stwo. Pozwoli to na opracowa-
nie scenariuszy i zaplanowania 
konkretnych działań w zależno-
ści od różnych, możliwych wy-
darzeń.
Najważniejszym etapem w pla-
nowaniu działań w mediach 
społecznościowych jest okre-
ślenie celu  tych działań. Za-

kładanie prof ilu f irmowego 
na portalu Facebook ponie-
waż „wszyscy tak robią” to 
jeden z najczęściej popełnia-
nych błędów, szczególnie je-
żeli poza stworzeniem prof i-
lu nie została podjęta żadna 
aktywność. Cele mogą być 
różnorodne i mogą dotyczyć 
zarówno poprawy wizerunku, 
jak i sprzedaży konkretnych 
produktów, ale zawsze powinny 
być przemyślane. Ponadto cele 
powinny być konkretne, ambit-
ne, możliwe do wykonania oraz 
określone w czasie. 
Kolejny etap dotyczy określenia 
(lub doprecyzowania) grup do-
celowych, które będą odbior-
cami publikowanych treści. Jest 
to ściśle związane z celami, któ-
re zostały założone i może do-
tyczyć zarówno działań kiero-
wanych do obecnych klientów, 
do części klientów lub też do 
zupełnie nowej grupy poten-
cjalnych klientów. Szczegółowa 
charakterystyka odbiorców uła-
twia projektowanie działań na 
każdym kolejnym etapie oraz 
pozwala na „wejście w buty” 
klienta, a także na zrozumienie 
jego potrzeb i oczekiwań.
Rozpoznanie oczekiwań klien-
tów pozwala przejść do kolej-
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nego etapu związanego z pro-
jektowaniem pożądanego 
przekazu .  Tutaj należy okre-
ślić, co chcielibyśmy komuniko-
wać i w jaki sposób. Przekaz po-
winien wynikać z określonego 
wcześniej celu i może dotyczyć 
zarówno hasła promocyjnego, 
informacji o rozszerzeniu usług, 
prezentacji nowej gamy pro-
duktów, życzeń świątecznych 
lub innego pożądanego komu-
nikatu. Inaczej przekazywana 
będzie informacja o zbliżają-
cym się otwarciu nowego sa-
lonu, a w inny sposób składane 
będą życzenia z okazji Bożego 
Narodzenia.
Istotnym zadaniem jest dobór 
odpowiednich narzędzi, któ-
re będą dopasowane do grupy 
docelowej i pozwolą na wyczer-
pujące przedstawienie zaplano-
wanego przekazu. W przypad-
ku mediów społecznościowych 
wybór jest bardzo duży, więc 
warto posłużyć się wcześniej 
różnymi wynikami badań oraz 
opracowaniami związanymi z za-

chowaniem grupy docelowej, 
popularnością i możliwościami 
oferowanymi przez poszcze-
gólne portale. Coraz większego 
znaczenia w komunikacji w me-
diach społecznościowych nabie-
rają krótkie formy wizualne – np. 
filmy publikowane w serwisie 
YouTube.
Określenie budżetu prze-
znaczonego na działania mar-
ketingowe w mediach spo-
łecznościowych przeważnie 
dokonywane jest zanim jakie-
kolwiek działania zostają podję-
te. Dużo skuteczniejszą metodą 
jest natomiast wycena plano-
wanych działań już po ich zde-
finiowaniu i wykonaniu wcześ-
niej opisanych kroków. Na tym 
etapie warto również stworzyć 
harmonogram publikowanych 
treści oraz ogólny plan działań 
na poszczególnych portalach. 
Często popełnianym błędem 
jest pominięcie ostatniego 
etapu, który dotyczy bieżą-
cego nadzorowania i oce-
niania prowadzonych dzia-

łań. Komunikacja w mediach 
społecznościowych to proces 
bardzo dynamiczny, który wy-
maga szybkiego reagowania 
na wszelkie aktywności klien-
tów oraz ciągłego dostarcza-
nia wartościowych treści. Cią-
głe monitorowanie aktywności 
użytkowników poszczególnych 
serwisów oraz szybkie reago-
wanie na zamieszczane opinie, 
rozwiewanie wątpliwości oraz 
udzielanie wszelkich potrzeb-
nych informacji pozwoli na 
uniknięcie tzw. „kryzysu w so-
cial mediach”.
Nie istnieje jedna, złota formuła 
pozwalająca na idealną komu-
nikację w mediach społecznoś-
ciowych. Każdorazowo, działa-
nia powinny być dostosowane 
do specyfiki salonu, marki, od-
biorców, zasobów oraz bieżą-
cych trendów. Warto natomiast 
zweryfikować działania prowa-
dzone do tej pory i odpowied-
nio je poprawić.
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UWAGA!
Specjalnie dla czytelników czasopisma OKO, firma 
Graffette – Doradztwo Gospodarcze przygotowa-
ła ofertę szkoleń oraz usług doradczych z zakresu 
wsparcia komunikacji w mediach społecznościo-
wych, obsługi klienta, sprzedaży, strategii rozwoju, 
strategii marketingowych, organizacji pracy, wartoś-
ciowania pracy, systemów motywacyjnych i innych 
istotnych kwestii związanych z prowadzeniem salonu 
optycznego. Szczegółowe informacje można znaleźć 
na stronie  www.graffette.pl/oko.

piątek, 2 czerwca 2017

dr Michał Chomicki



Kursy Refrakcji 
w Pomorskim 
Cechu Optyków

Zarząd Pomorskiego Cechu Op-
tyków w Gdańsku zaprasza do 
udziału w Kursie Refrakcji, które-
go celem jest poszerzenie wie-
dzy teoretycznej i praktycznej       
z zakresu optyki oraz refrakcji. 

Kurs refrakcji prowadzą doświad-
czeni optometryści z wieloletnim 
stażem: 
Zbigniew Stojałowski wraz z ze-
społem optometrystów. 

Program szkolenia: 
• optyka 
• soczewki okularowe 
• optyka fizjologiczna 
• prezbiopia 
• efekt pryzmatyczny 
• procedury pomiaru wady 
  refrakcji 
• epidemiologia wady refrakcji 

Czas trwania: 
112 godzin zajęć, w tym 50 % za-
jęć praktycznych 
7 spotkań weekendowych (14 dni 
po 8 godzin lekcyjnych ) 

Termin: 
23.09.2017 r. – 17.12.2017 r. 

Miejsce szkolenia: 
Gdańsk, ul. Piwna 1 siedziba 
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej 
MŚP 
e-mail: pomorski.cech@wp.pl

PODZIĘKOWANIE
GDAŃSK Pomorski Cech Opty-
ków pragnie serdecznie podzię-
kować firmom TOPCON, ESSILOR 
oraz KRAK-OPTIC za użyczenie 
swoich zaawansowanych urzą-
dzeń do celów szkoleniowych    
w ramach tegorocznej edycji 
Kursu Refrakcji.

Kursy w Cechu 
Optyków w War-
szawie

Święto Optyków 
Polskich

Jak co roku Małopolski Cech Op-
tyków w Krakowie organizuje ob-
chody Święta Optyków Polskich 
– Św. Hieronim 2017, które tym 
razem odbędą się w dniach 15-
17.09.2017 r. Szczegóły na stronie 
Małopolskiego Cechu Optyków 
w Krakowie www.mcokrakow.pl

wieści z branży 

inf. wł. Cechów
2017/458

Kurs Refrakcji 
2017 w DCO

Dolnośląski Cech Optyków we 
współpracy z Politechniką Wroc-
ławską organizuje w 2017 roku 
KURS REFRAKCJI PIERWSZEGO 
STOPNIA.
Będzie to intensywne, tygodnio-
we szkolenie w małej grupie, pro-
wadzone na Politechnice Wroc-
ławskiej pod kierownictwem  dr. 
hab. inż. Marka Zająca, prof. Poli-
techniki Wrocławskiej wraz  z in-
nymi wykładowcami tej uczelni.  
Zajęcia na kursie obejmują wy-
kłady teoretyczne, jak również 
ćwiczenia praktyczne.
Termin kursu to 18-23.09.2017 r. 
Kandydaci powinni posiadać 
m.in. ukończoną szkołę średnią 
i udokumentowany dwuletni 
staż pracy w zawodzie. 
Więcej informacji można uzy-
skać pod nr tel.: 71 321 29 55 
lub adresem e-mail: cechopty-
kow@gmail.com    

Wycieczka na 
targi optyczne 
do Tokio 

Serdecznie zapraszamy Państwa 
do wspólnej integracji podczas 
wyjazdu branżowego do Tokio, 
który odbędzie się w dniach 06 
– 16.10.2017 r. W planie jest 
udział w jednych z najwięk-
szych targów optycznych na 
świecie, gdzie będzie można 
zobaczyć najnowocześniejsze 
trendy w dziedzinie optyki. 
Podczas wyjazdu odwiedzimy 
również najpiękniejsze zakątki 
Tokio.

Zapraszamy Państwa na kursy 
refrakcji I stopnia, zajęcia zaczy-
namy w październiku. Więcej 
informacji wraz z programem 
znajdziecie Państwo na stronie 
Cechu:
www.cechoptyk.waw.pl
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Okiem Stylisty 
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Na początku wymienię najważniejsze 
korzyści ze zrealizowanych w czerw-
cu Drzwi Otwartych w dwóch Salo-
nach Optycznych Brejnak:
1. Obsługa Salonu / Staff – pełni sa-
tysfakcji, zawodowego spełnienia, 
poczucia rozwoju, nowych kompe-
tencji, wykonanych kilkudziesięciu 
stylizacji;
2. Właściciele – doskonały bilans fi-
nansowy, świadomość skutecznej 
sprzedaży kilkudziesięciu opraw, 
usług, soczewek i szkieł w oparciu    
o nowe umiejętności, wprowadze-
nie nowej jakości na rynku, zyskanie 
pozycji Lidera;
3. Klienci – zadowolonych kilka-
dziesiąt osób, wystylizowani i ubra-
ni w nowe oprawki okularowe.
Oto szybki bilans Drzwi Otwar-
tych w Salonach optycznych Brej-
nak w Dzierżoniowie i Bielawie.
„Jako organizator tego przedsię-
wzięcia jestem bardzo zadowolona 
z postawy i profesjonalizmu swoich 
Pracowników.

Dziękuję Panu za sposób w jaki prze-
kazał nam Pan wiedzę i umiejętność 
pracy z Klientem, nie zapominając 
o jego indywidualności oraz łącząc 
proces stylizacji opraw okularowych 
ze sztuką.
Jako optyk z wieloletnim stażem, 
obserwuję rynek i zauważam zmia-
ny w wyglądzie i sposobie prowa-
dzenia salonów.
Klienci natomiast są bardziej świa-
domi komfortu widzenia, własnego 
wyglądu i jakości obsługi.
Powinniśmy więc ustawicznie kształ-
cić się, zmieniać swoje przyzwyczaje-
nia, nawet zaskakiwać Klientów, aby 
sprostać ich różnorodnym wymaga-
niom” - Katarzyna Brejnak, właściciel-
ka Salonu.

Ale zacznijmy od początku.
W maju tego roku cała obsługa – staff, 
wszyscy pracownicy obu Salonów 
Optycznych Brejnak, podjęli pełne 
szkolenie z zakresu – Stylista Opraw 
Okularowych w naszej Akademii. 

Szkolenie to było tak zwanym szko-
leniem wewnętrznym, zamkniętym, 
uwzględniającym w swoim progra-
mie, wcześniej określone potrzeby    
i cele. Jego program został również 
tak „uszyty”, aby dostarczać nowych 
kompetencji stylistycznych. Relacja   
z efektów realizacji tego projektu zo-
stała przedstawiona w poprzednim 
numerze czasopisma „OKO“. Serdecz-
nie zachęcam do lektury.
Na podstawie wymiernych efektów 
szkolenia Stylista Opraw Okularo-
wych, wspólnie z właścicielami Salo-
nów – Państwem Brejnak, doszliśmy 
do wniosku, że naturalnym krokiem 
w dalszym podnoszeniu kompetencji 
zawodowych pracowników salonów 
są Drzwi Otwarte. 
Rozpoczęliśmy prace przygoto-
wawcze nad tym projektem. Projekt 
uwzględniał wiele zagadnień. Oprócz 
oczywistych tematów, jak np. terminy 
czy forma, szczegółowo określiliśmy 
wiele innych aspektów: współpracę 
z mediami, kampanię informacyjną, 

Drzwi Otwarte w Salonach Optycznych 
– nowy projekt Akademii Olafa Tabaczyńskiego. 
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reklamę, ilość stanowisk, ilość za-
proszonych gości i klientów, czas                    
i częstotliwość pracy na poszczegól-
nych stanowiskach, zasady wspiera-
nia pracowników podczas pracy, itp. 
Od samego początku i w całej roz-
ciągłości projektu, Państwo Brejnak 
postawili na pełne zaangażowanie. 
W konsekwencji takiego właśnie 
podejścia, projekt zostały dopięty 
na ostatni guzik, a jego realizacja, 
efekty stały się najlepszą zapłatą za 
podjęty trud.
„Pomysł Drzwi Otwartych w naszych 
Salonach Optycznych w Dzierżonio-
wie i Bielawie okazał się „strzałem 
w dziesiątkę”. Po szkoleniu w Państwa 

Akademii, wyposażone w obszer-
ną wiedzę na temat doboru opraw 
okularowych, miałyśmy możliwość 
zaproponowania Klientom nowej 
jakości obsługi” - Katarzyna Brejnak, 
właścicielka Salonu.

Główne cele projektu Drzwi Otwar-
tych:
- ugruntowanie wcześniej zdobytej 
wiedzy na szkoleniach, 
- praktyczne wykorzystanie wiedzy, 
- zdobycie nowych umiejętności, 
- podniesienie kompetencji zawodo-
wych, 
- wzmocnienie pozycji salonu na ryn-
ku, 

- wzmocnienie pozycji pracowników 
w oczach klientów,
- promocja salonu, 
- uatrakcyjnienie oferty dla klientów, 
- wzrost sprzedaży opraw.

14.06. Jest godzina 9.30, jesteśmy 
razem z Moniką i Julią w Dzierżo-
niowie. Dojeżdżamy pod wskaza-
ny adres salonu. Przed salonem, od 
strony głównej ulicy, naszym oczom 
ukazał się pełnowymiarowy, pięk-
nie opracowany Billboard: Stylista 
Opraw Okularowych. To był pierwszy 
sygnał mówiący o dobrym i właści-
wym przygotowaniu. Spontanicznie, 
postanowiliśmy nakręcić livestrea-
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i zamieścić na facebooku. Przed go-
dziną 10.00, przy aromacie pysznej 
porannej kawy, zrealizowaliśmy waż-
ną część naszych działań – wspólną 
odprawę. Wieczorem okazało się, że 
była to jedyna kawa, na którą wystar-
czyło czasu tego dnia. Drzwi Salonu 
były przez kolejnych kilka godzin Ot-
warte i nie zamykały się. Umówieni 
zgodnie z grafikiem Klienci docie-
rali punktualnie i tłumnie. Stylizacje 
spotkały się z bardzo dużym zainte-
resowaniem, co również owocowało 
zadowoleniem zakupowo - sprzeda-
żowym. Zaś Klienci, nawet po bezpo-
średniej stylizacji, często pozostawali 
z nami jeszcze na długi czas. Kreatyw-
nie pobudzeni, byli ciekawi nowo 
przybyłych Gości Salonów Optycz-
nych Brejnak.

„… praca pod okiem Mistrza to 
zupełnie nowy wymiar naszej co-
dziennej pracy zawodowej. Konsul-
tacje z Panem cieszyły się dużym 
zainteresowaniem ze strony sta-
łych Klientek, widziałyśmy również 
wiele „nowych twarzy”. Uczestnicy 
Drzwi Otwartych chętnie zadawali 
pytania, chcieli dowiedzieć się więcej 
o technikach stylizacji opraw okula-
rowych. Atmosfera była bardzo miła, 
swobodna; Zespół nie zapomniał jed-
nak o nowatorskich zasadach dobo-
ru okularów, przyjmował wskazówki 
Mistrza i profesjonalnie obsługiwał 
każdego Klienta” - Katarzyna Brejnak, 
właścicielka Salonu.
Drzwi Otwarte to naturalna i wyśmie-

nita kontynuacja praktycznych umie-
jętności po odbytym szkoleniu Sty-
lista Opraw Okularowych. Pozwalają 
nie tylko wdrożyć oraz przećwiczyć 
nowe umiejętności czy kompetencje. 
Także uzyskać bardzo wiele korzyści 
zarówno dla obsługi, salonu a prze-
de wszystkim klientów. Klienci otrzy-
mują zupełnie nową jakość, zaś salon 
zwiększa obrót i zyskuje dobrą opinię: 
lidera i kreatora działań w branży na 
rynku.

 „W czasie dni otwartych Naszego Sa-
lonu, najbardziej ujęła mnie radosna 
atmosfera. Klientki nie tylko wybie-
rały oprawy, ale z naszą pomocą od-
krywały siebie, kreowały swój indy-
widualny styl, a przy tym widziałam, 
że naprawdę sprawia im to ogrom 
radości. Każdy opuszczał Nasz Salon 
z uśmiechem na ustach” - Agata Ja-
skulska, pracownica Salonu Optycz-
nego Brejnak.

Odbiorcą końcowym podjętych na-
szych wspólnych działań, szkoleń        
a   w szczególności Drzwi Otwartych, 
jest oczywiście Klient. Nasze nowe 
umiejętności i kompetencje spotka-
ły się z dużym uznaniem. To właśnie 
przez pryzmat feedbacków ze stro-
ny klientów zauważamy skuteczność 
oraz potrzebę tego typu szkoleń, 
działań, projektów.
Stała Klientka Bożena Wells: „Okulary 
to najważniejszy dodatek dla kobie-
cej urody. Samej jest trudniej wybrać 
właściwą oprawę, pomoc wykwalifi-

kowanej osoby bardzo ułatwia znale-
zienie odpowiednich okularów”.

Uczestniczka Drzwi Otwartych Dag-
mara Aleksandrowicz: „Przymierzając 
paletę barw do twarzy można zorien-
tować się, który kolor opraw okularo-
wych do nas pasuje - do naszej twa-
rzy, do typu urody”.

„Podczas Dni Otwartych z panem 
Olafem Tabaczyńskim w naszym sa-
lonie mogliśmy zdobytą w trakcie  
szkolenia wiedzę zastosować w prak-
tyce i pod okiem pana Olafa wybrać 
dla klienta jak najlepszą opcję opra-
wy zgodną z jego pigmentacją skóry, 
kształtem twarzy, temperamentem 
i odpowiednią kolorystyką. Osoby, 
które w tym dniu odwiedziły nasz 
salon z zainteresowaniem uczestni-
czyły w innym, niż dotąd im znany, 
procesie doboru opraw. Był to dzień 
pełen wrażeń, pozytywnych emocji  
i ciekawych konwersacji z klientami. 
Pozdrawiam Magda” – pracownica 
Salonu Optycznego Brejnak.

Tydzień później, w Bielawie, Drzwiom 
Otwartym również towarzyszyła 
wspaniała słoneczna pogoda. Za-
pewne to jeden z tych powodów, 
dla którego nasi Klienci byli otwarci 
również na Stylizację Opraw Okularo-
wych – przeciwsłonecznych. Niejed-
nokrotnie nasi goście w tych dniach 
kupowali nawet i trzy oprawki. Dwie 
korekcyjne i jedną słoneczną.
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Często również osoby towarzyszące naszym klientom, zainteresowa-
ne nową formułą podejścia do doboru opraw – same inicjowały chęć 
indywidualnych konsultacji. Mając przy sobie tak świetnie wyszkolony 
już, i uwrażliwiony zespół Stylistów Opraw Okularowych, każdorazo-
wo podejmowaliśmy również tego typu działania. Efekty były wspa-
niałe a przede wszystkim motywujące dla całego zespołu. Budowanie 
relacji Stylisty z odbiorcą Stylizacji – Klientem, okazało się kolejnym 
stopniem wtajemniczenia dla zespołu.

To co dla mnie jest ważne w kontekście kilku miesięcy współpracy, to 
zbudowane relacje oraz pełen szacunku kontakt. Za co gorąco dzięku-
ję.

Pragnę na sam koniec wyrazić swoją opinię związaną z po-
stawą oraz zaangażowaniem zarówno właścicieli salonów 
Brejnak jak i staffu. Realizacja Drzwi Otwartych mogła przy-
nieść tak duże korzyści właśnie ze względu na niezwykłą po-
stawę całego zespołu. Postawa ta była pełna zaangażowa-
nia, oddania, chęci zrozumienia, wykorzystania i wdrożenia 
wszystkiego co związane jest ze Stylizacją Opraw Okularo-
wych. Efekty tych działań zauważali wszyscy. Klienci, właści-
ciele, pracownicy, goście i my jako trenerzy. 

Serdecznie gratulujemy. Olaf i Monika Tabaczyńscy.

 

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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Społeczna Zaoczna Policealna Szko-
ła Optyczna w Łodzi prowadzi rekru-
tację na rok szkolny 2017/2018 
w zawodzie technik optyk. Wy-
konywanie tego zawodu polega na 
dobieraniu i wykonywaniu okula-
rów korekcyjnych i innych pomocy 
wzrokowych, sprzedaży soczewek 
kontaktowych i środków do ich pie-
lęgnacji oraz dokonywaniu napraw 
wszelkiego typu okularów. Jest to 
zawód, który wymaga szerokich 
wiadomości i umiejętności nie tyl-
ko z zakresu doboru opraw okula-
rowych i wykonywania okularów, 
ale również znajomości fizjologii 
oka i optometrii, nowoczesnych 
technologii produkcji soczewek, 
optyki, użytkowania komputera, 
obsługi klienta oraz przygotowania 
do prowadzenia własnej działalno-

ści. Technik optyk może liczyć na 
zatrudnienie nie tylko w zakładach 
optycznych, ale również w punktach 
serwisowych i placówkach medycz-
nych jako specjalista od przyrządów 
i urządzeń optyczno-mechaniczno-
elektronicznych. 
Zapraszamy absolwentów szkół śred-
nich i osoby, które pragną zmienić 
swoje dotychczasowe kwalifikacje. 
Specjaliści z branży optycznej są po-
szukiwani zarówno na krajowym jak 
i zagranicznym rynku pracy.  Granica 
wiekowa dla kandydatów  nie istnie-
je.
Szkoła działa od 1993 r., jest placów-
ką niepubliczną i posiada uprawnie-
nia szkoły publicznej. Nauka odbywa 
się w formie zaocznej. Zjazdy organi-
zowane są w soboty i niedziele.
Posiadamy własne, bardzo dobrze 

wyposażone pracownie optyczne 
i optometryczne, współpracujemy 
z wieloma firmami polskimi i za-
granicznymi, organizując wycieczki, 
szkolenia i praktyki. Zajęcia doty-
czące pomocy wzrokowych i reha-
bilitacji niedowidzących odbywają 
się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym dla Dzieci Słabo-
widzących. Zajęcia edukacyjne pro-
wadzone są przez wykwalifikowaną 
kadrę co pozwala w jak najlepszym 
stopniu przygotować słuchaczy do 
egzaminu potwierdzającego kwalifi-
kacje w zawodzie.

Zapraszamy !!!

Szkoła Optyczna w Łodzi ogłasza 
rekrutację

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. SZPSO w Łodzi

RE
KL

AM
A

Społeczna Zaoczna

Policealna Szkoła Optyczna
 • rekrutacja na rok szkolny 2017/2018
 • dwuletnia szkoła policealna – technik  
 optyk,  nie wymagamy matury,  system  
 zaoczny
 • ponad dwudziestoletnie doświadczenie  
 w kształceniu optyków,  wykwalifikowana  
 kadra, odpowiednio wyposażone pracownie, 
 wieloletnia współpraca z branżą optyczną
 • uprawnienia szkoły publicznej 
 • wysoka zdawalność egzaminu potwierdza- 
 jącego kwalifikacje w zawodzie
 • kursy doskonalące dla optyków z zakresu 
 pomiaru i korygowania wad refrakcji
  

Rekrutacja:
90-242 Łódź, 
ul. Kopcińskiego 5/11
el/ fax 42 678 56 75  
              505 082 407
szkolaoptyczna@spoleczna.pl

www.szs.spoleczna.pl ZAPRASZAMY

edukacja
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Firma Essilor Polonia Sp. z o.o. 
zaprasza do skorzystania z promocji: 

30% rabatu na tarcze szlifierskie. 

Oferta ważna jest 
od 1.07 do 30.09.2017r

Region północno - zachodni
Andrzej Burdajewicz, +48 509 305 241 
Region południowo - zachodni
Krzysztof Tylka, +48 505 197 228
Region północno - wschodni
Paweł Wrocławski, +48 505 197 224
Region południowo - wschodni
Albert Niechciał, +48 505 197 226

2017/4

tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl
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tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl
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tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.pl

 
                                                                                                      AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL 

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 ceny od 6 tys. zł netto

ceny od 16,9 tys. zł netto
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bezpłatna wersja elektroniczna
do pobrania pod adresem:

www.interoptyka.pl

facebook.com/MagazynOko

Informacje dla optyków, popularne marki,
kalendarium, mul�media, ogłoszenia,

reportaże, nowości, trendy.



69

2016/6 71

2017/4



2017/470 2016/662

UŻYWANE ZESTAWY SZLIFIERSKIE ESSILOR

Firma Essilor Polonia sp. z o.o. posiada w swojej stałej ofercie używane
automaty szlifierskie. 

Wszystkie urządzenia są po przeglądzie technicznym i posiadają okres
gwarancyjny. Wszystkie automaty podlegają serwisowi.

O dostępność zestawów szlifierskich proszę pytać Regionalnych
Przedstawicieli Handlowych.

Region północno - wschodni
Paweł Wrocławski
+48 505 197 224

Region północno - zachodni
Andrzej Burdajewicz
+48 509 305 241

Region południowo - zachodni
Krzysztof Tylka
+48 505 197 228

Region południowo - wschodni
Albert Niechciał
+48 505 197 226
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SPRZEDAM
WYPOSAŻENIE GABINETU 

OKULISTYCZNEGO:
- OCT tomograf okulistyczny
- lampy szczelinowe
- autorefraktokeratometr
- tonometr komputerowy
- rzutnik optotypów LCD, 
- dioptromierz ... i inne.

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

SPRZEDAM SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

Sprzedam wyposażenie 
zakładu optycznego w tym

automaty WECO 450
autorefraktometr, foropter, 

kaseta okulistyczna, 
lampa szczelinowa oraz
inne drobne urządzenia

niezbędne w pracowni optycznej. 

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

Firma Opti Service oferuje:
Profesjonalny serwis 

automatów szlifierskich
ESSILOR, NIDEK, TOPCON, 

WECO i inne. Częśći zamiene.  
Sprzedaż zestawów szlifierskich 

po generalnym remoncie, 
kalibracji 

i ustawieniu wszystkich para-
metrów. 

Możliwa zamiana.
Wyposażenie warsztatów 

optycznych 
i gabinetów okulistycznych.

Oferta leasingowa na wybrane 
urządzenia.

Kontakt 
514 294 352 oraz 

optiservice1@gmail.com

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

SPRZEDAŻ i SERWIS
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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

ZATRUDNIĘ OPTYKA, ORTOPTYSTĘ  
DO SALONU OPTYCZNEGO. 

PRACA W RZESZOWIE.
TEL. 663 353 749



WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLEN-
FASSUNGEN ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

CLEX POLSKA MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

ESSILOR POLONIA OPTIBLOK SEYKOPOL

JAI KUDO OPTIKOS

BINOKL MAŻEX RAKO OPTYK SERWIS

CAMRO OPTIBLOK SCORPION EYEWEAR

CLEX POLSKA OPTIKOS SEYKOPOL

DEK OPTICA OPTOTECHNIKA SOLANO

HAYNE ORATA TARPOL

IQ PRISMA OWP TRESS

KAMEX PH OKO VERMARI

MACRO OPTIC PROSTAF

ARGA OPTI SERVICE RM SERVICE

ELEFANT OPTYKA OPTOTECHNIKA SERV-OPTIC

ESSILOR POLONIA OPTY SPORT SEYKOPOL

MAŻEX POLAND OPTICAL SPECTRUM

MACRO OPTIC RAKO OPTYK SERWIS TAR-POL

SZKŁA KOREKCYJNE, OFTALMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ
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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 OPTI SERVICE RM SERVICE

HAYNE OPTOTECHNIKA SPECTRUM

MAŻEX POLAND OPTICAL SEYKOPOL

MACRO OPTIC RAKO OPTYK SERWIS TAR-POL

HAYNE ORATA

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

ARGA OPTI SERVICE RM SERVICE

ELEFANT OPTYKA RAKO OPTYK SERWIS

OPTOTECHNIKA TAR-POL

ESSILOR POLONIA

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICH-
TUNG, ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

732017/4
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