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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! 
 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na WWW.ORATA.PL
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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! 
 

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

 





FIRMA LOKALIZACJA STRONA

AMERICAN LENS WARSZAWA 10

ARGA POZNAŃ 69

BINOKL JABŁONOWO 51

CAMRO SOPOT 76

CLEX POLSKA SZCZECIN 70

DEK-OPTICA WROCŁAW 44,45

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 68

HAYNE POZNAŃ 15

HUMEL JÓZEFÓW 70

IDEA OPTICA OPOLE 21

IQ PRISMA OPOLE 23

JAI KUDO POZNAŃ 33

KAMEX JÓZEFÓW 6

MACRO OPTIC SZCZECIN 55

MAŻEX WARSZAWA 68

NAPRAWY OPRAW POZNAŃ 69

NETZ.PL POZNAŃ 67

OKO OPTICAL STRZELIN 12

OPTI SERVICE KACZYCE 68
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OPTIBLOK WARSZAWA 37

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 66

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 68

ORATA WARSZAWA 6

OWP PASSAU 27

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY POZNAŃ 3

PROSTAF POZNAŃ 2,16,17

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 59

SCORPION EYEWEAR ZĄBKI 1

SERV-OPTIC KRAKÓW 14

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 69

SOLANO BYDGOSZCZ 4,5,11,29

SPECTRUM 2 WROCŁAW 70

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 68

TAR-POL NIEPOŁOMICE 67

TRESS BRODNICA 35

VADIM EYEWEAR SZCZECIN 46,47

VERMARI/VB EYEWEAR WARSZAWA 31
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Obchody XV-lecia powstania Cechu Optyków w Warszawie 

www.moonlight.pl

MIDO stoisko G18 Pawilon 4



GIEŁDA OPTYCZNA

24.02.2018  WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

MIDO

24-26.02.2018  MEDIOLAN
www.mido.com

GIEŁDA OPTYCZNA

02.03.2018  SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

OPTA

09-11.03.2018  BRNO
www.bvv.cz

VISION EXPO EAST

15-18.03.2018  NOWY JORK
www.east.visionexpo.com

POZNAŃSKI SALON OPTYCZNY

16-17.03.2018. POZNAŃ
www.mcro.pl

KRAKOWSKA WIOSNA OPTYCZNA

07.04.2018. KRAKÓW
www.mcokrakow.pl

EXPOOPTICA

13-15.04.2018  MADRYT
www.ifema.es

OPTOMETRIA 2018

20-22.04.2018  Ożarów Mazowiecki
www.optometria2018.pl

PULA 2018

11-13.05.2018  CROATIA
www.eaoo.info

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.





Oferta specjalna w oparciu o umowę sprzedaży ratalnej z HAYNE Polska Sp. z o.o. 
z zastrzeżeniem prawa do weryfi kacji Klientów. Kwoty wyrażone w netto, promocje 
nie łączą się. Szczegółowe informacje dostępne u Przedstawicieli Handlowych lub 
w Dziale Sprzedaży pod numerem telefonu +48 61 841 02 05. 

Precyzyjne urządzenie pomiarowe 
godne miana nowoczesnej 
refraktometrii

-15%
MEDIZS RK-11
Automatyczny refrakto-keratometr 

1999000

16 99900
PLN

ratalnej
W sprzedaży

z rabatem

Pierwsza wpłata: 

6 999 PLN
5 równych rat miesięcznych:

2 000 PLN

Zakup ratalny 0%, bez udziału 
zewnętrznej instytucji fi nansującej. 

Finansowanie:

Reklama Prasowa RK-11_OKO_DRUK.indd   1 25.01.2018   16:34
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20 2018/1 Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. IDEA OPTICA.

Kolekcja charakteryzuje się niebanalnymi kształtami i łączeniem ze sobą 
różnych materiałów. Wstawki z metalu dodają elegancji i nowoczesności. 
Uzupełnią każdą stylizację, spełniając rolę ciekawego dodatku. Technologia 
polaryzacji, którą posiadają nasze soczewki oraz �ltr chroniący przed promie-
niowaniem UV, sprawią, że komfort widzenia w słoneczne dni będzie na 
bardzo wysokim poziomie.

Marka MOCOA. to nie tylko szeroki wybór opraw korekcyjnych, 
ale też modne i ciekawe okulary przeciwsłoneczne.                                   
Pamiętajmy, że okulary przeciwsłoneczne nie muszą być nudne! 
MOCOA. - na pewno nie są. 

Badz modna latem! ,

MOCOA. mod. S0042

MOCOA. mod. S0052

M
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22 2018/1 Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. IQ Prisma.

Najnowsza kolekcja opraw jest stylowa i różnorodna,             
daje możliwość wyboru najlepszej dla nas pod względem 
estetycznym oprawy. Interesujące kształty i elementy 
ozdobne sprawiają, że DEFRAME to must have  w nad- 
chodzącym sezonie wiosna/lato 2018.    

Zadbaliśmy również o wysoką funkcjonalność soczewek, 
które znajdują się w okularach. Posiadają one funkcję 
polaryzacji, dzięki czemu komfort widzenia jest podwyż-
szony, a odbity blask słoneczny znacząco zredukowany. 
Dodatkowo, soczewki posiadają warstwę ochronną 
przeciw promieniowaniu UV.

D
EFRA

M
E m

od. 9037

DEF
RAM

E 
m

od. 9
030

Za oknami wkrótce wiosna, a to już najlepszy moment 
by pomyśleć o ochronie Twoich oczu przed promienia-
mi słonecznymi. Okulary przeciwsłoneczne DEFRAME 
świetnie sprawdzą się w pogodne wiosenne i letnie dni, 
a także zimą, kiedy śnieg i słońce rażą nasze oczy. 

DEFRAME mod. 9033

DEFRAME mod. 9039

DEFRAME mod. 9034
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W tym roku marka Solano powołała             
do życia nowatorski projekt na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie.   
                          
Zorganizowaliśmy konkurs dla studentów 
Wydziału Wzornictwa, polegający na za-
projektowaniu modelu opraw korekcyjnych 
i okularów przeciwsłonecznych.

U
W

AG

A ! K
ONKURS !

MŁODZI 
DESIGNERZY Z ASP 

PROJEKTUJĄ DLA 
SOLANO



Opracowanie: Interoptyka, na podst. mat. pras. Solano.

W ramach przedsięwzięcia, na uczelni odbywały się warsztaty i kon- 
sultacje z naszymi specjalistami, podczas których młodzi ludzie poz- 
nawali tajniki technologiczne, właściwości zastosowanych materiałów 
i parametry użytkowe okularów.

Spośród zgłoszonych prac - zwycięskim okazał się projekt okularów  
Cocotte, autorstwa Marty Artyfikiewicz. Został doceniony innowacyj-
ny wzór okularów, ciekawe połączenie materiałów oraz sposób 
powiązania soczewki z oprawą. Na uroczystym podsumowaniu 
konkursu przekazaliśmy Zwyciężczyni nagrodę pieniężną oraz 
prototyp zaprojektowanych przez nią okularów. 

ASP WARSZAWA /  / Pracownia PP III  

                 sem. IV 2016 / 1017              

140 mm

150 mm

50
 m

m

 

Współpraca z ASP jest programem innowacyjnym i ma na celu wspieranie młodych 
talentów oraz stworzenie przez polskich projektantów autorskich modeli dla kolek- 
cji Solano. Już niebawem model ten będzie dostępny w naszej ofercie.

2018/1 25



TAJEMNICZY
TWÓRCZY

WIZJONERSKI

KOSMICZNY
26 2018/1

2
0

1
8 ULTRA VIOLET

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Idea Optica, Scorpion, Vadim Eyewear. 

1. Etnia Barcelona mod. Jordaan MT
2. TONNY mod. TY 9738 C4   
3. Louis Delacroix mod. 77039 3
4. MOCOA. mod. 22038 3





9

Eksperci z Instytutu przez wiele miesięcy 
poszukiwań analizują trendy, inspirując                  
się zagadnieniami z dziedziny kultury, 
sztuki, architektury, a nawet zjawiskami 
globalnymi, społecznymi i wydarzeniami 
politycznymi. Różne odcienie �oletu będą 
więc obecne w tym roku we wszystkich 
gałęziach designu.

 
 5. Louis Delacroix mod. 77031 
 6. Deframe mod. 
 7. Forseti mod.
 8. Anne Marii mod. am 90004
 9. Etnia Barcelona mod. Brindisi

Opracowanie: Interoptyka na podst. 
mat. pras. IQ Prisma, Idea Optica, 
Solano, Vadim Eyewear.

2018/128
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violet
Leatrice Eiseman
- dyrektor wykonawczy Pantone Color Institute:

„Żyjemy w czasach, które wymagają inwencji i wyobraźni. To właśnie   
z twórczej inspiracji rodzi się z PANTONE 18-3838 Ultra Violet, który 
przenosi naszą świadomość i potencjał na wyższy poziom. Poprzez 
odkrywanie nowych technologii, artystyczny ekspresjonizm i ducho-
we re�eksje, Ultra Violet intuicyjnie wytycza drogę do tego, co do- 
piero nadejdzie.” 

1. Etnia Barcelona mod. Africa
2. Belutti mod. SFJ 008
3. Solano mod. ss 10184 b 
4. TONNY mod. TS 9226 C2
5. Solano mod. ss 20489 a
6. Swarovski mod. sk 0125

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. 
Belutti, Solano, Scorpion, Vadim Eyewear.

ultra

2018/130





„KOLOR ROKU”  to tytuł, który daje możliwość 
wyznaczania kierunków rozwoju dla świata,               
trendów oraz wzornictwa na cały rok.                                      
Odzwierciedla on rownież całoroczną pracę            
Pantone Color Institute, dla projektantów i marek."

Ultra Violet znajdzie w tym roku zastosowanie              
w różnych dziedzinach: od urody, poprzez modę                
i wizaż, po projektowanie i wystrój wnętrz.
Tak więc, niezależnie od celów, planów i projektów, 
które masz na 2018 rok, dodaj im tajemniczości              
i kreatywności, inspirując się kolorem roku.

3

2

4

7

1. Belutti mod. BAP 026 
2. Solano mod. s 20314
3. Anne Marii mod. am10216
4. Belutti mod. bop 017 
5. Anne Marii mod. am 20158
6. Christian Lacroix

2018/132

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Belutti, Punktal, Rako, Solano.



LICZY SIĘ
TWÓJ STYL
I KOMFORT
WIDZENIA

Każdy ma swój styl życia
i jest niepowtarzalny.

Soczewki progresywne
HyperView są dopasowane
do użytkownika, a nie odwrotnie.

Dlatego gwarantują
najwyższy komfort widzenia
oraz wyjątkową swobodę
noszenia okularów.



duchowość
tajemniczość

mistycyzm
poszukiwania

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Belutti,
IQ Prisma, Rako, Vadim Eyewear, Saatchi Art Gallery, 
Pantone Color Institute.

1. Forseti mod. 2832 
2. Belutti mod. BJM007  
3. Kenchi mod. KE 1643 C3 
4. Swarovski mod. sk 0127 81z   

Światowej sławy artyści, uznani za wizjonerów (Jimi Hendrix, David Bowie, Prince), znani z indywidualności, 
wyjątkowości i nonkomformizmu, wyrażali swoją duchowość i mistycyzm właśnie za pomocą �oletu, 
używając go do oprawy swoich koncertów, teledysków i strojów scenicznych. Nie tylko otaczali się tym 
kolorem wizualnie, ale również przywoływali go w tekstach swoich piosenek. „Purple Haze” Hendrixa                             
i  „Purple Rain”  Prince’a zna chyba każdy.

„Dearly Beloved We Are Gathered Here Today” - Angie Jones

„T V C 1 5” - Angie Jones

2018/134





Zainspirowana symfonią świateł, najnowsza kolekcja została zbudowana z  przezroczystych tworzyw, 
w których naturalne lub abstrakcyjne wzory spotykają się z nieoczekiwaną różnorodnością kolorów, 
oferując niezwykłe połączenie klasyki i nowoczesności. Dzięki zastosowaniu opatentowanej technolo-
gii HDA® - zapewniającej niewiarygodnie wysoką rozdzielczość i trójwymiarowy efekt - lśniące kolory 
harmonijnie łączą fronty z zausznikami, dzięki czemu projekty są dynamiczne i żywe.

Wzór koloru może być również nadrukowany na oprawach z wykorzystaniem technologii UV, tak,   
aby jeszcze bardziej zwiększyć efekt trójwymiarowości, poprzez dodanie detali teksturujących,                  
które wzbogacą projekt i podkreślą jego różne odcienie.

Po raz kolejny OKIA zapewnia oryginalność i różnorodność, tworząc dopasowane oprawki, które opo- 
wiadają historie klientów i wyrażają ich indywidualny styl. Kolekcja "Symphony of HDA® Colours" 
przeznaczona jest dla młodych i podążających za najnowszymi trendami ludzi, zapewnia im świeżość 
trendu, lekkość i łatwość noszenia dzięki innowacyjnym kolorom i wzorom. Eksplozja współczesnej 
energii sprawia, że seria nowoczesnych, uniwersalnych akcesoriów jest idealna dla każdego, kto chce 
wyróżniać się z tłumu.

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Okia

Delikatny kolor, transparentne efekty i zaskakująca gra światła,
oto nowa kolekcja �rmy Okia.

2018/136
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KONTAKT DO NASZYCH PRZEDSTAWICIELI:

MAZOWIECKIE/PODLASKIE
RAFAŁ KOŁACZ

TEL.: +48 517 770 468

WOJCIECH GRAŻYNA BORSUKOWSCY
TEL.: +48 513 123 832

ŁUKASZ ŚLUBOWSKI
TEL.: +48 517 770 467

URSZULA SZCZĘSNY
TEL.: +48 507 926 234

DANIEL PŁOTNIKOWSKI
TEL.: +48 513 123 830

KRZYSZTOF PŁOTNIKOWSKI
TEL.: +48 513 123 836

POMORSKIE/ZACHODNIOPOMORSKIE/

ŁUKASZ WŁODARCZYK
TEL.: +48 530 895 390

POMORSKIE/ZACHODNIOPOMORSKIE/

KRZYSZTOF WŁODARCZYK
TEL.: +48 517 770 470
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Okulary Tonny wykonane są z nowego typu 
plastycznego polimeru – TR 90, który z łatwością            
i na stałe dopasowuje się do kształtu twarzy. 
Zastosowanie włókna szklanego w produkcji 
nosków tych nowoczesnych okularów przeciw-
działa odkształceniom i odciskom na nosie użyt-
kownika. 
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TONNY mod. TS9289 kol. C2

TONNY mod. TS 9297 kol. C3,  TS 9294 kol. C2,  TS 9288 kol. C4 

Najnowsza propozycja okularów 
przeciwsłonecznych marki Tonny 
to linia sportowa. Dedykowana 
jest przede wszystkim aktywnym 
�zycznie mężczyznom, pełnym 
pasji i witalności. Właśnie z tą 
myślą powstała pierwsza sporto-
wa linia okularów marki Tonny. 
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TONNY mod. TS 9292 kol. C1

TONNY mod. TS 9296 koi. C2

TONNY mod. TS 9293 kol. C4

Ciekawostką są niezwykle odporne soczewki 
w modelach: TS9289, TS9290, TS9292, TS9293, 
TS9295, TS9296, TS9299. 
Wykonane są one z poliwęglanu, wykorzysty- 
wanego np. w hełmach astronautów, dzięki 
czemu są wyjątkowo odporne na drgania oraz 
ponad 10 razy bardziej wytrzymałe niż stan-
dardowe. W pozostałych modelach Tonny  
Linii Sport zastosowano soczewki z trioctanu 
celulozy, które są odporne na zarysowania 
oraz wzbogacone o �ltry polaryzujące, mające 
na celu niwelowanie słonecznych odblasków.

Tonny pamięta również o kobie-
tach. To właśnie dla nich zaprojek-
towano modele TS9298 (kolor C2) 
i TS9295 (kolor C2)

Zastosowanie nowoczesnych, a wręcz 
kosmicznych materiałów powoduje, 
że wszystkie modele nowej linii spor-
towej Tonny leżą niezwykle komfor-
towo zapewniając pełną ochronę UV.

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



W nadchodzącym sezonie narciarskim, instruktorzy narciarstwa w Cortina 
wybrali szklane soczewki Platinum GlassTM z kolekcji Barberini Eyewear jako 
najlepszy produkt do ochrony oczu i maksymalnego komfortu widzenia.

Instruktorzy skorzystają z szerokiej gamy okularów przeciwsłonecznych i gogli, 
aby uzyskać codzienny lub sportowy wygląd.

Dzięki wspólniemu programowi, Barberini RX firma była w stanie zaspokoić potrzeby 
instruktorów, korzystających ze szkieł korekcyjnych. Trzy typy gogli, dla mężczyzn,  
kobiet i unisex, zostaną spersonalizowane za pomocą logotypów obu firm i będą 
również dostępne w oprawach karbonowych, z osłoną lub bez.

Barberini mod. Explorer 160907

Barberini mod. Luna 170305 

Barberini mod. Magellano 171201

Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Barberini

Barberini mod. Saturno 160509

40 2018/1



Okulary dla prawdziwych profesjonalistów – wyposażone zostały 
w niezwykle wytrzymałą soczewkę polikarbonową , dziesięć razy 
bardziej odporną na zadrapania, w porównaniu do zwykłych 
soczewek wykonanych z plastiku. W modelu dostępna jest także 
wkładka optyczna, dedykowana osobom z wadą wzroku.

Double Face 
Opcja ta pozwala na odłączenie dolnej części oprawy i wybranie 
idealnej wersji według gustu. W zestawie znajdziesz 
komplet soczewek (przezroczystą, pomarańczową i szarą), 
dzięki któremu dostosujesz wzrok do stopnia oświetlenia. Za 
szybką, wręcz intuicyjną wymianę soczewek odpowiada funkcja 
Easy Change.

Bestsellery
Wysoka jakość i dobry styl idą u nas w parze. Oryginalnego 
wyglądu nada gradientowa oprawa oraz totalny bestseller 
wśród sportowych gadżetów – złota, lustrzana soczewka! 
Dodana powłoka Mirror HD skutecznie redukuje odblaski, 
a jako jedna z nielicznych posiada podwójnie zwiększoną 
warstwę ochronną, gwarantującą ochronę oczu przed 
promieniowaniem słonecznym.

Absolutna nowość w Solano! 
Model z niezniszczalną soczewką NXT, którą cechuje duża 
elastyczność i odporność na wszelkie uszkodzenia. Soczewki 
łączą w sobie funkcję fotochromową oraz Anti-Fog, która 
zapobiega parowaniu soczewki. Model posiada system 
wentylacji oraz opcję regulowania nosków i zauszników.

Biegasz, jeździsz na rowerze, 
a może żeglujesz? 

Jeśli uprawiasz sport na świeżym powietrzu, 
wiesz dobrze, 

jak ważne jest dopasowanie okularów do 
panujących warunków atmosferycznych.

Okulary Solano Sport opracowane zostały z myślą o sportowcach różnych dyscyplin oraz wszystkich tych, którzy 

prowadzą aktywny tryb życia. Nasza kolekcja to bogactwo najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych – 

wytrzymałe materiały i innowacyjne soczewki zamknięte w ergonomicznej oprawie.



Metropolitan Eyewear 
przegląda archiwa macierzystej firmy i przywraca 

do świetności autentyczne klasyki z lat 80.

Metropolitan mod. 8042

Metropolitan mod. 8256

Metropolitan mod. 8257
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Te eleganckie, geometryczne kształty w chłodnych kolorach oraz świetlisty, 
octanowy front - swoją autentycznością przyciągną wzrok każdego.

Wyrafinowane metalowe fronty i niezwykły kształt soczewki 
nadają tej oprawce minimalistyczny charakter. Występuje        
ona w kolorach: złoto-palisander, zimna czerń, pallad-gra-
natowy i matowy turkus.



Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. OWP

OWP mod. 1429

OWP mod. 2174

OWP mod. 7504

to dbałość o szczegóły i wspaniały design. Niezależnie od tego, czy oprawy są  
kobiece i żywe, czy też ponadczasowo eleganckie - każda z naszych kreacji wyróż-
nia się dzięki swojemu wyjątkowemu charakterowi i jako taka stanowi idealne 
narzędzie dla kobiet świadomych mody.

Delikatne nakładki w modelu 1429 emanują oszałamia-
jącymi kolorami, umiejętnie wkomponowanymi we 
frontową część oprawki ze stali nierdzewnej, która 
łagodnie wygina się, ukazując wysokiej jakości 
powierzchnię.

Ta zima będzie ekscytująca: czerpiąc inspirację z natury, sztuki i świata mody, zespół OWP 
wprowadza na rynek świeże kolory i ekskluzywne tworzywa, zaprojektowane we własnym 
zakresie i wyprodukowane we Włoszech.  
Projektanci umiejętnie łączą te materiały w harmonii z warstwową powłoką, która pozwala 
wyrafinowanym metalowym elementom dekoracyjnym komponować się w całość. To delikat-
nie podkreśla połączenia, tworząc naturalne wizualne przejście do cienkich, wklęsłych zausz-
ników ze stali nierdzewnej.
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Vadim Eyewear - tajemnica sukcesu

W ciągu kilku lat firma Vadim 
Eyewear od marzenia poje-
dynczego człowieka – Pawła 
Wadima Leperta – rozro-
sła się do obecnego stanu 
– firmy o szerokim zakresie 
działalności. Co jest tajemni-
cą Waszego sukcesu?

Sukces przeważnie ma wielu oj-
ców, na pewno jednym z nich jest 
właściciel – Paweł Lepert, który już 
niejednokrotnie podkreślał w wy-
wiadach, że stworzył firmę z pasji           
i uporu, ale także dzięki tradycji ro-
dzinnej, gdyż jest on trzecim poko-
leniem optyków. 
Ponad 10 lat temu rozpoczął two-
rzenie okularów pod własną marką 
– Paul Vadim. Następnie, po kilku 
latach ciężkiej pracy przy produk-
cji, postanowił zainwestować ka-
pitał w działalność dystrybucyjną. 
Pierwszą kolekcją, którą zaczął roz-
wijać jako importer była Etnia Bar-
celona, dziś najbardziej niezależna 

marka okularów na świecie. Po kilku 
latach ekspansji firmy i starań dy-
rektorów regionalnych - Arseniusza 
Przybylskiego i Andrzeja Polonisa,  
Vadim Eyewear rozrósł się do mia-
na jednego z trzech największych 
importerów markowych oprawek 
okularowych w Polsce. Tak w skró-
cie można przedstawić trzech naj-
ważniejszych ojców Vadim Eyewear, 
dzięki którym firma mogła odnieść 
ogólnopolski sukces.  
Aktualnie Vadim Eyewear to duże 
zorganizowane przedsiębiorstwo, 
którego prowadzenie Paweł Lepert 
scedował w moje ręce, dyrektora 
zarządzającego. Mogę uchylić rąb-
ka tajemnicy, że firma nawiązała 
współpracę z nowymi partnerami, 
co pozwoli rozszerzyć profil jej 
działalności, dzięki czemu będzie-
my mogli naszym klientom zapew-
nić jeszcze lepszy serwis oraz do-
stęp do nowych światowych marek 
oprawek okularowych.

Produkujecie własne oprawki, 
specjalnie dla Was zaprojek-
towane i wykonywane. 
Jak to wygląda technologicz-
nie – z jakich materiałów i na 
jakich maszynach one po-
wstają?

Jak już wcześniej wspomniałam, 
tworzenie opraw, czyli działalność, 
dla której firma powstała, jest i za-
wsze będzie głównym punktem za-
interesowania właściciela. 
Dwa lata temu Paweł Lepert zwią-
zał się nowym projektem z inną 
firmą i jest teraz dyrektorem jej 
produkcji. Fabryka ma aktualnie 
najnowocześniejszy w tej branży 
park maszynowy w Europie Cen-
tralnej, ponieważ Paweł Lepert 
specjalnie na jej potrzeby zapro-
jektował jedyne na świecie maszy-
ny. 
Przez pracochłonność aktualnego 
projektu Paweł Lepert zaprzestał 
chwilowo rozwijania swojej marki 
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O nowych projektach i planach na przyszłość rozmawiamy z dyrektor zarządzającą 
firmy Vadim Eyewear - dr Agnieszką Tomaszewicz.
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Paul Vadim, jednak nie oznacza to, 
że jeszcze do nas ona nie wróci, bo 
wróci tylko, że w innej formie. 

Oprócz produkcji własnej       
i sprzedaży oprawek w kraju 
i za granicą, firma Vadim Ey-
ewear zajęła się także dystry-
bucją oprawek zagranicznych 
firm. Widać, że nie boicie się 
konkurencji, ale jak wygląda 
ta międzynarodowa współ-
praca?

Współpraca z międzynarodowym 
graczem zazwyczaj nie jest ani ła-
twa, ani prosta. Trzeba przejść przez 
bardzo rygorystyczną selekcję. Glo-
balne firmy przez rewidenta nieza-
leżnego biura księgowych spraw-
dzają dystrybutora pod względem 
kapitału, następnie pod względem 
możliwości dystrybucyjnych danej 
marki, a na końcu firma przeważ-
nie jest zobligowania do przyjęcia 
dyrektora sprzedażowego, by to on 
podjął ostateczną decyzję o zakon-
traktowaniu firmy. 
Same kontrakty często są też obar-
czone różnymi prawnymi obostrze-
niami oraz gwarancjami bankowy-
mi. 
Przeważnie taki audyt trwa ponad 
10 miesięcy i przy pozytywnej wery-
fikacji na kolejnych etapach  kończy 
się uzyskaniem praw do globalnej 
marki na rynku polskim. Aktualnie, 
ze znanych firm wraz z Vadim Ey-
ewear, bez większych problemów 
są w stanie sprostać tym twardym 
wymaganiom tylko trzy przedsię-
biorstwa w Polsce. Jak można więc 
zauważyć, zdobycie znanej, świa-
towej marki wymaga znacznych 
nakładów, a jeszcze większych jej 
późniejsze utrzymanie.
Należy także  wspomnieć, że dzi-
siejsza pozycja firmy nie byłaby 
możliwa do osiągnięcia bez na-
szych klientów, z którymi łączy nas 

ważna synergia. Rozwijamy nasze 
portfolio marek w odpowiedzi na 
oczekiwania rynku, czyli naszych 
klientów, którym jesteśmy w stanie 
zaproponować nowości zaraz po 
ich światowych premierach. Dostar-
czamy produkty, na które jest ak-
tualnie zapotrzebowanie, a czasem 
nawet tę potrzebę dopiero uświada-
miamy. 
Najważniejszym naszym zadaniem 
jest prowadzenie dialogu z klienta-
mi. Słuchamy ich i wyciągamy z tego 
wnioski.

W jaki sposób można dotrzeć 
do Waszych produktów – za-
równo tych tworzonych przez 
Vadim Eyewear od początku 
do końca, jak i do tych marek, 
których jesteście dystrybuto-
rem?

Paweł Lepert wywodzi się z rze-
mieślniczej rodziny optyków, która 
zawsze musiała „walczyć” na rynku 
z wielkimi sieciami handlowymi. 
Dlatego od początku przyjęto filo-
zofię prowadzenia dialogu między 
Vadim Eyewear a salonem optycz-
nym. Stoi  za tym mianownik zrozu-
mienia oraz wspólnej, lokalnej wal-
ki z dużym graczem. Stąd wszystkie 
produkty, które dystrybuujemy, 
ostateczny odbiorca może otrzy-
mać tylko i wyłącznie od lokalnego, 
niezależnego salonu optycznego. 
Mimo, że nie jest to do końca dzia-
łanie proekonomiczne, Vadim Ey-
ewear przyjął je od początku za 
swoją determinantę rozwoju. Zale-
ży nam aby w kliencie mieć lojal-
nego kontrahenta i takim być i dla 
niego. Dlatego też jesteśmy firmą, 
która nie stosuje polityki tworze-
nia dla naszych klientów targetów 
– corocznych planów zamówień.

Jaka będzie przyszłość firmy 
Paul Vadim Eyewear – czy 

będzie to produkcja oprawek 
własnych, dystrybucja opra-
wek firm zagranicznych na 
terenie Polski, czy może sta-
wiacie na połączenie i bilans 
pomiędzy tymi dwiema gałę-
ziami?

Zawsze staramy się działać i rozwi-
jać firmę na wielu płaszczyznach. 
Jak wspomniałam, aktualnie jeste-
śmy w trakcie przygotowywania 
nowych projektów, przez co bę-
dziemy w stanie zaproponować na-
szym klientom lepsze rozwiązania 
serwisowe oraz oczywiście dodat-
kowe marki w naszym portfolio. 
Zaprezentujemy lepszą alternaty-
wę dla dotychczasowych działań. 
Właśnie pracujemy nad kampanią 
marketingową, przez co lokalne sa-
lony optyczne powinny móc zyskać 
dodatkowych klientów. W tym roku 
głównie nastawiamy się na rozwi-
nięcie dystrybucji. Choć nie tylko. 
Z inicjatywy Pawła Leperta, przy 
Vadim Eyewear powstaje stowarzy-
szenie dla dzieci słabowidzących, 
gdyż będąc dystrybutorem ponad 
pięciu marek dziecięcych opraw 
okularowych, postawił sobie za cel 
wsparcie niezależnych zakładów 
optycznych w formie nieodpłatnie 
przygotowanej pary oprawek dla 
dzieci z domów dziecka. Dlatego 
też, korzystając z okazji, chciałabym 
zaprosić salony optyczne z całej Pol-
ski do współpracy przy tym ważnym 
dla nas projekcie i o kontakt w tym 
celu z naszym biurem obsługi klien-
ta. Natomiast jeśli chodzi o produk-
cję, to zapewniam że Paweł Lepert, 
przez niektórych określany polskim 
„Alainem Miklim” jeszcze niejedno-
krotnie nas zaskoczy.

Dziękujemy za ciekawą roz-
mowę i życzymy dalszych 
sukcesów.
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Opracowanie: INTEROPTYKA
na podst. mat. pras. Organizatorów 

fot. OPTI

targi optyczne 

Monachium, 14 stycznia 2018  – „tar-
gi Opti 2018 były ważnym prologiem 
oraz udaną próbą generalną przed 
premierą w roku 2019. Otwarcie pią-
tej hali oraz przestrzenne połączenie 
niezależnych marek w halach C1 i C2 
stanowi przedsmak tego, co wyda-
rzy się w kolejnym roku. Wtedy Opti 
rozpocznie nowy rozdział z dwiema 
nowymi halami,” podsumowuje Dieter 

Dohr, prezes zarządu GHM Gesellschaft 
für Handwerksmessen mbH.
Nowy obszar wystawowy w hali B4 cie-
szył się popularnością zarówno wśród 
wystawców, jak i gości:  znalazły się tam 
pawilony wystawców z Korei Południo-
wej, Francji, Chin oraz Japonii, a także 
nowy sklep FUTURESHOP. Co więcej, 
w targach Opti 2018 wzięło udział 
o 17% więcej wystawców niż w roku 

ubiegłym, firmy produkujące maszyny 
mogły zaprezentować swoje rozwiąza-
nia technologiczne na większej prze-
strzeni, a zwykłe firmy mogły poszerzyć 
swoje stoiska.
Zgodnie z raportem sporządzonym 
przez optyków, goście zapytani o po-
wody odwiedzenia targów najczęściej 
wymieniali chęć poszukiwania nowinek 
z branży, możliwość rozwoju sieci bi-

Ponad 28 tys. gości, 668 wystawców z 40 krajów i ponad 174 miliony zamówień w ciągu pierwszego kwa-
dransu – z takimi wynikami kończą się wyjątkowo udane targi Opti 2018. Co więcej, mogą się one poszczy-
cić bardzo wysokimi ocenami: 94% gości oraz 92% wystawców wystawiło targom najwyższe oceny. Ponadto, 
nowa hala B4 ze sklepem FUTURESHOP, liczne zakłady produkcyjne pracujące w obszarze materiałów bazo-
wych, maszyn oraz dostaw, a także pawilony międzynarodowe dodatkowo uświetniły tegoroczną imprezę.
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Kolejne targi Opti 
odbędą się w dniach 

25 do 27 stycznia 2019
w Monachium. 

znesowych oraz chęć dalszego szko-
lenia się. Sześciu na dziesięciu gości 
przyznało, że odwiedziło targi Opti 
jedynie, aby osiągnąć powyższe cele. 
Głównymi atrakcjami, mającymi na 
celu wspomaganie dalszego szkolenia 
się oraz transfer wiedzy, poza przemo-
wami na forum Opti, były codzienne 
oprowadzania gości po sklepie FU-
TURESHOP, przez studentów Uni-
wersytetu w Aalen. Ich objaśnienia 
dotyczące przyszłości przemysłu 
optycznego, prowadzone w języku 
niemieckim i angielskim, uzyskały naj-
wyższe oceny od 87% gości.  
Łzy oraz okrzyki radości towarzyszyły 
przedstawicielom hiszpańskiej marki 
NINA MÛR, która uzyskała tytuł naj-
lepszej nowej marki 2018. Za swoje 
niezwykłe drewniane okulary madry-
cka firma otrzymała pożądaną przez 
wszystkich nagrodę SZKIEŁKO BLOGE-
RÓW, przyznawaną przez europejskich 
blogerów zajmujących się modą 
okularową. Około 30 z nich spotkało 
się w sobotę, aby przyznać kolejną 
nagrodę SZKIEŁKO BLOGERÓW – tym 
razem koronując swojego faworyta 
spośród 16 wystawców konkurso-
wych.
Kolejną częścią tego międzynarodo-
wego spotkania blogerów było eks-
kluzywne spotkanie „meet and greet” 
z grupą ulubionych marek, które sami 
wybrali: Neubau Eyewear, EINSTOF-
FEN, Monogram, SALT., Lunor, Götti, 
Maui Jim wraz z partnerem ZEISS Vi-
sion Care.

Wieloletni partnerzy targów Opti               
z branży oraz ze stowarzyszeń zawo-
dowych byli bardzo usatysfakcjonowa-
ni przebiegiem tegorocznych targów.  
Oliver Fischbach, prezes EUROM1, 
Europejskiej Federacji Przemysłu Op-
tycznego, który korzysta z targów 
Opti jako sposobności do organizacji 
europejskiego spotkania przedstawi-
cieli branży optycznej, tak skomento-
wał trzydniowe targi: „targi Opti 2018 
kontynuują wspaniały rozwój oraz 
umiędzynarodowienie targów. Można 
zauważyć zwiększoną popularność tej 
imprezy nie tylko wśród krajów sąsied-
nich, ale także wśród państw Europy 
Wschodniej, a nawet Środkowego 
Wschodu.” Także Peter Gumpelmayer, 
prezes Europejskiej Rady Optometrii              
i Optyki pozytywnie ocenił tegorocz-
ne targi: „Jestem bardzo szczęśliwy, 
że targi Opti stają się wydarzeniem 
międzynarodowym. Ostatnich kilka lat 
pokazało, że usługi optyczne stają się 
coraz bardziej popularne, co znajduje 
odzwierciedlenie w znacznie powięk-
szonej przestrzeni dla akcesoriów op-
tycznych na tegorocznych targach.”  
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targi optyczne 

Scorpion na nowym rynku – ekspansja w Ameryce Południowej 
Relacja z targów optycznych: OPTI 2018 

SCORPION EYEWEAR – polski producent opraw korekcyjnych
i okularów przeciwsłonecznych, działający w Polsce oraz 
w Europie rozpocznie współpracę z partnerem z Od
2012 Scorpion konsekwentnie prowadzi ekspansję 
zagraniczną         i oferuje produkty swoich marek w 27 krajach 
na całym świecie. Międzynarodowa strategia i stale rozwijane 
biznesowe oraz technologiczne zaplecze umożliwiają 
Scorpionowi dynamiczne nawiązywanie długofalowych
relacji z dystrybutorami oraz sieciami optycznymi. 

Okazją do zainicjowania współpracy było spotkanie z nowym partnerem na targach optycznych Opti 
2018 w Monachium. W ciągu zaledwie 3 dni ( 12-14 stycznia) aż 28 430 gości z całego świata
odwiedziło 3 hale wystawowe mieszczące 668 wystawców z 40 krajów. W tym 370 klientów 
odpowiednio - stoisko Scorpiona w hali C3 pod numerem 232. Wszyscy przybyli goście okazywali 
swoje pozytywne wrażenia przede wszystkim w temacie najnowszej kolekcji opraw okularowych
i okularów przeciwsłonecznych, ale również nowoczesnego stoiska, w stylu pop-shopu (imitacji 
butiku optycznego). Dobór koloru standu nie był zaskoczeniem, gdyż czerń jest nieodłącznym 
elementem stoiska na każdym wydarzeniu targowym. 

Po targach w Monachium, uczestniczyliśmy w spotkaniu w Londynie, w centrum wystawienniczym 
ExCeL London. Targi 100% Optical, które odbyły się w dniach 27-29 stycznia, były kolejną okazją do 
prezentacji oferty SCORPION EYEWEAR optykom na całym świecie. Europejskie tournée Scorpiona      
w pierwszych miesiącach 2018 roku zakończą mediolańskie targi MIDO zaplanowane na 24-26 lute-
go. Zapraszamy na nasze stoisko. 

Informacja prasowa SCORPION EYEWEAR

Chile.
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E-zakupy nową perspektywą 
dla optyków

Z jakimi trendami w sprze-
daży, zarówno offline jak 
i online, możemy się spot-
kać w 2018 roku? 

Przede wszystkim, tych kanałów nie 
można już rozpatrywać oddzielnie, 
ale jako wzajemnie uzupełniające 
się formy sprzedaży. Mniejszym 
sprzedawcom trudno jest działać 
wyłącznie w oparciu o model inter-
netowy. Z kolei rozwijanie biznesu 
jedynie w segmencie sklepów sta-
cjonarnych łączy się z szeregiem 
ograniczeń. Chodzi głównie o brak 
możliwości dotarcia do wielu klien-
tów oraz koszty wynikające z budo-
wy szerokiej sieci sprzedaży. 
Co istotne, wzrost odnotowują 

dziś obydwa kanały sprzedaży. Ry-
nek internetowy rośnie z roku na 
rok  w dwucyfrowym tempie, przy 
czym warto pamiętać, że wciąż jest 
on bardzo młody i to w znacznym 
tempie determinuje jego dynami-
kę. Nieco wolniej rośnie sprzedaż 
stacjonarna, ale to ona jest domi-
nująca. E-commerce w Polsce od-
powiada za mniej niż 10 proc. ob-
rotów handlu detalicznego, choć są 
segmenty ze sporo wyższym udzia-
łem, jak sprzedaż sprzętu elektro-
nicznego czy odzieży. 

Branża optyczna stawia 
pierwsze kroki w e-com-
merce, choć na świecie 
najwięksi producenci już 
wdrażają zaawansowane 

rozwiązania dostosowane 
do potrzeb klientów w In-
ternecie. Jak nakreśliłby Pan 
sytuację handlu tradycyj-
nego w dobie digitalizacji? 
Jakie są największe wyzwa-
nia? 

Handel tradycyjny musi się digi-
talizować. Klienci coraz chętniej 
korzystają z urządzeń cyfrowych                    
i oczekują, że ich sklepy będą ofe-
rowały narzędzia, jakie mogą z nimi 
współdziałać. Zatem informacje                                               
o promocjach nie muszą docie-
rać w formie papierowej gazetki,                   
a przekazu cyfrowego, na kompu-
ter czy smartfon. Podobnie kwestia 
uwag kierowanych przez klientów 

Z roku na rok przybywa konsumentów, również w branży optycznej, którzy chcą robić 
zakupy przez Internet. Oznacza to, że tradycyjny handel musi odnaleźć się w spotkaniu     
z nowoczesnymi technologiami i rosnącymi oczekiwaniami klientów. O trendach w sprze-
daży, wyzwaniach i szansach związanych z e-commerce oraz o tym, czy warto bronić się 
przed wprowadzaniem zmian porozmawialiśmy z Piotrem Mazurkiewiczem, specjalistą 
ds. e-commerce.
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@do sprzedawców, coraz częściej od-
bywa się na platformach interneto-
wych. 
Wyzwaniem jest właśnie otworze-
nie się na te możliwości. Wbrew 
pozorom, wciąż jest wiele sklepów 
stacjonarnych, o których nie można 
znaleźć informacji w Internecie, co 
pozbawia szansy dotarcia do wielu 
klientów. Czasami chodzi o stwo-
rzenie prostej strony internetowej 
lub fanpage’a na Facebooku, dzięki 
czemu konsumenci mogą mieć na 
wyciągnięcie ręki podstawowe in-
formacje o firmie: lokalizację, zdję-
cia asortymentu, czy możliwość 
kontaktu bezpośredniego. To są 
proste działania, które mogą przy-
nieść bardzo pozytywne rezultaty. 
Sklepy stacjonarne powinny korzy-
stać z nowych technologii i narzę-
dzi – to daje im szansę rozwoju.
Niektóre sklepy stacjonarne decy-
dują się iść o krok dalej i zakładają 
e-sklep. Warto pamiętać, że jego 
nieodłącznym elementem powinna 
być platforma do zarządzania rela-
cjami z klientem oraz szybkie i me-
rytoryczne odpowiadanie na uwagi 
i reklamacje. Dla klientów ważna 
jest oczywiście także kwestia cen, 
ale coraz więcej osób ponad nie 
przedkłada sposób w jaki sklep ich 
obsłużył, jak reagował na problemy 
oraz to, co robił po sfinalizowaniu 
transakcji, aby klienta utrzymać. 
To bardzo szeroki zakres, niestety 
przez wiele firm nadal lekceważo-
ny, choć zmiany postępują bardzo 
szybko. 

Z jednej strony, mamy kilku 
mocnych internetowych 
liderów, którzy pod wzglę-
dem sprzedaży dominują 
na rynku. Z drugiej strony, 
coraz mniejsze podmioty 
rozpoczynają działalność 
pod kątem e-commerce. 
Jakie realne korzyści daje 

e-handel przedsiębiorcom 
– zarówno w skali makro, 
jak i mikro? Czy mniejsi 
przedsiębiorcy mają szansę 
w starciu z gigantami?
  

E-handel jest bardziej demokra-
tyczny, uruchomienie sklepu inter-
netowego jest dzisiaj dość proste 
i tanie. Nie trzeba nawet kupować 
oprogramowania – można je nie-
jako wypożyczyć w formie abona-
mentu, nie trzeba nawet samemu 
rejestrować domeny. Wielu sprze-
dawców zaczyna przygodę z e-
handlem od serwisów aukcyjnych, 
za pośrednictwem których dociera 
do klientów, w zamian regulując 
prowizję od transakcji. 
Główną korzyścią tej formy sprze-
daży jest możliwość dotarcia do 
klientów, którzy nigdy nie mieliby 
możliwości trafienia na ofertę z po-
jedynczego stacjonarnego sklepu. 
Nawet rozwinięcie sieci do kilku, 
kilkunastu  placówek nadal zna-
cząco nas ogranicza, nie mówiąc                    
o kosztach, jakie tyle sklepów gene-
ruje, również osobowych. W świe-
cie internetowym sklepy są jednak 
mocniej wystawione na starcie                                         
z konkurencją, ponieważ ceny i pa-
rametry oferty łatwo i szybko moż-
na porównać do propozycji innych 
sprzedawców.
Małe sklepy nie są w tym starciu na 
straconej pozycji. Więksi sprzedaw-
cy zazwyczaj koncentrują się na 
produktach masowych, zostawia-
jąc szereg niezagospodarowanych 
nisz. Do tego, jak już wspominałem, 
nie liczy się tylko poziom cen, ale 
również standard obsługi. Pod tym 
względem mali sprzedawcy, oferu-
jąc indywidualne podejście, zazwy-
czaj są w stanie pokonać wielkie fir-
my. W przypadku takiej branży jak 
optyczna, podejście do klienta ma 
ogromne znaczenie, ponieważ wi-
zyta w salonie optycznym jest czę-

sto koniecznością. Klienci potrze-
bują zbadać wzrok czy uzyskać 
profesjonalną poradę związaną 
z doborem szkieł czy opraw. Kon-
sumenci chcą czuć opiekę ze stro-
ny specjalisty, a każda taka wizyta 
jest szansą na budowanie zaufania 
i długotrwałej relacji.

W jaki sposób mniejsze, 
rodzinne biznesy, np. zakła-
dy optyczne, mogą czerpać 
korzyści z digitalizacji 
i Internetu? 

Przede wszystkim, mogą docierać 
do nowych grup klientów bez po-
noszenia z tego powodu dużych 
kosztów. Jeżeli sklepy są zrzeszone 
z różnymi producentami, to wystar-
czy, żeby ich adresy były widoczne 
na platformach online – to od razu 
zwiększy zasięg i możliwość dotar-
cia do nowych klientów. Ważną rolę 
odgrywają również platformy typu 
marketplace. Niedawno prezes jed-
nej z wielkich sieci z elektroniką 
mówił mi o tym na przykładzie eks-
kluzywnego robota kuchennego                                                                 
w bladoniebieskim kolorze. Mie-
siącami stał on w sklepie w jed-
nym z niemieckich miast i, mimo 
kolejnych obniżek ceny, nie sprze-
dawał się. Kiedy sklep wystawił go 
na platformie internetowej, kupiec 
znalazł się w kilka godzin. Okazało 
się, że latami szukał modelu właś-
nie w tym kolorze, ale nie mógł go 
znaleźć. W tym tkwi główna siła e-
handlu – można trafić z najbardziej 
niszowym produktem do wielu 
klientów i to na całym świecie.  

Czego i w jaki sposób po-
szukują konsumenci 
w Internecie? Czy polscy 
konsumenci są już przy-
gotowani na kupowanie 
online? Jak wygląda to pod 
kątem branży optycznej? 
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Jaka jest perspektywa zaku-
pów online? 

 Z Internetu korzysta ponad 70 
proc. Polaków, większość w tej gru-
pie robi już w sieci zakupy, choć        
z różną częstotliwością. Jedni wolą 
najpierw porównać ofertę w skle-
pie stacjonarnym, by ostateczną 
decyzję podjąć przed komputerem. 
Jednak równie duża grupa prefe-
ruje odwrotny model – najpierw 
poszukują informacji w Internecie, 
by ostatecznie dokonać zakupu 
w sklepie. Te sposoby przenikają 
się, zależnie od kategorii produk-
tu. Konsumenci preferują też róż-
ne metody płatności czy sposoby 
dostarczenia do nich produktów. 
Generalnie, sprzedawcy muszą ofe-
rować ich maksymalnie dużo, po-
nieważ klient, preferujący odbiór 
osobisty w stacjonarnej placówce, 
może zrezygnować z zakupu jeśli 
nie będzie miał tej opcji do wybo-
ru. Polacy na tle innych Europejczy-
ków są też wielkimi zwolennikami 
porównywarek cenowych. Badania 
pokazują, że dziś korzysta z nich 
większość internautów.

Czy można określić kilka ty-
pów zachowań konsumen-
ckich, które pokazują, że 
nawet jeżeli klienci poszu-
kują produktów online, to 
i tak mają potrzebę zoba-
czenia i zakupu produktu         
w stacjonarnych punktach? 

Wiele determinuje wiek, miejsce 
zamieszkania czy status majątko-
wy, ale generalnie trudno jest takie 
typy określić. Jak wspominałem, 
obydwa modele robienia zakupów 
przenikają się. Latami w branży 
powszechna była opinia, że kon-

sumenci nie będą chcieli kupować 
w Internecie ubrań, bo ich przy-
mierzanie jest nieodłącznym ele-
mentem zakupów. Stało się jednak 
inaczej, dzisiaj ubrania to towary 
najczęściej wskazywane przez in-
ternautów do kupienia w sieci. Nie-
długo pewnie podobny przełom 
będzie miał miejsce w przypadku 
zakupów spożywczych, chociaż 
dzisiaj ponad 50 proc. ankietowa-
nych mówi, że nie ma w planach 
robienia ich online.  

Coraz częściej słyszy się 
o tym, że przedsiębiorcy, 
którzy rozpoczęli sprzedaż 
w Internecie, otwierają się 
również na bardziej trady-
cyjne formy sprzedaży. Czy 
to oznacza, że firmy do-
strzegają zalety sprzedaży 
tradycyjnej? 

Zdecydowanie tak, ponieważ po-
siadanie stacjonarnych salonów 
sprawdza się przy sprzedaży onli-
ne. Klienci mogą przyjść i na własne 
oczy obejrzeć to, co chcą zamówić 
online. Dla wielu osób to bardzo 
ważne. W branży optycznej rów-
nież pojawia się coraz więcej przy-
padków, gdzie firmy początkowo 
działające jedynie w sferze online, 
otworzyły sklepy stacjonarne. Do-
strzeżono, że część klientów pre-
feruje tradycyjny model sprzedaży, 
oparty na kontakcie ze sprzedaw-
cą. Warto również podkreślić, że 
co trzeci konsument wybiera też 
możliwość darmowego, osobistego 
odbioru zamówienia złożonego on-
line. Gdy nie ma takiej opcji, często 
rezygnuje z danego sklepu i szuka 
dalej. 

Jakie atuty mogą mieć skle-
py stacjonarne? 

Sklepy stacjonarne wciąż cieszą się 
bardzo dużym powodzeniem – od-
powiadają za ok. 90% handlu deta-
licznego. Dla klientów, sprzedawcy 
wyłącznie wirtualni, to ciągle coś 
trudnego do wyobrażenia. Sklep 
stacjonarny, np. zakład optyczny, 
nie jest miejscem anonimowym 
czy bezosobowym – budzi zaufa-
nie, ponieważ zawsze można się tu 
udać z pytaniem, czy w razie ewen-
tualnych problemów z produktem. 

Jak prowadzić oba kanały 
dystrybucji, aby osiągać 
efekt synergii?
  

Nie należy przenosić internetowej 
rywalizacji o ceny do punktów sta-
cjonarnych. Do tego, w obydwu ka-
nałach ceny powinny być zbliżone, 
aby klienci nie czuli się oszukani. 
Marketing warto prowadzić online 
– stawki są niższe, a zasięg bar-
dzo duży. Istnieje dużo narzędzi, 
które umożliwią sprawną wysyłkę 
newsletterów czy kuponów raba-
towych. Niezależnie jednak od mo-
delu sprzedaży, czy to online, czy 
offline, podstawą jest poziom ob-
sługi klienta i profesjonalizm. Jeże-
li klienci poczują opiekę ze strony 
sprzedawców, to nie tylko do nas 
powrócą, ale będą również polecać 
nasze usługi innym. 

O autorze:
Piotr Mazurkiewicz – dziennikarz eko-
nomiczny. Specjalizuje się w tematach 
dotyczących handlu i e-handlu oraz 
cyfrowej transformacji. Autor wie-
lu artykułów i analiz dotyczących        
e-commerce, jak również innowacji 
i inwestycji w Polsce. 
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Tak naprawdę pytanie, co jest 
lepsze – soczewki kontaktowe czy 
okulary, jest błędnie zadane, gdyż 
są to produkty realizujące nieco 
inne założenia, a przy tym najlepiej 
spełniające swoją funkcję przy ich 
wspólnym zestawieniu – tłumaczy 
dr Maciej Sokołowski. 

Soczewki kontaktowe są nowocze-
śniejszą i dyskretniejszą wersją okula-
rów, i świetnie sprawdzają się w ciągu 
dnia. Jednak ich aplikacja nie jest tak 
szybka, jak natychmiastowe założe-
nie okularów, a często zdarza się,
że oczy powinny odpocząć od socze-
wek kontaktowych nieco dłużej, np. 
przy zapaleniu spojówek. Wtedy bez 
okularów się „nie obejdziemy”.

W zależności od wybranego przez nas 
terminu ważności soczewek, musimy 
pamiętać o tym, aby właściwie je 
pielęgnować, przechowywać i odpo-
wiednio wcześnie zdejmować.
Najpopularniejsze soczewki to jedno- 
i 30-dniowe. Pierwsze zakładamy 
rano, a zdejmujemy wieczorem, nas-
tępnie wyrzucamy. Drugie należy wy- 
jąć z oka na noc i po wyczyszczeniu 
przechowywać w specjalnym pudeł-
ku wypełnionym płynem do socze-
wek. Typów soczewek jest bardzo 
dużo, na rynku możemy znaleźć 

również takie, w których można spać 
– istnieją modele pozwalające na ko- 
rzystanie z soczewki aż do 30. dób.
Co więcej, „kontakty” mogą speł-
niać także funkcje estetyczne.
W zależności od naszych preferencji, 
mogą podkreślać kolor tęczówek lub
nadawać im zupełnie nowy wygląd.

Styl życia
Głównym czynnikiem, który powi-
nien dać nam odpowiedź na to,                
co wybrać – okulary czy soczewki 
kontaktowe – jest nasz styl życia.                   
W soczewkach kontaktowych może- 
my robić prawie wszystko – od sta- 
tycznych i spokojnych zadań biuro-
wych, po uprawianie sportów ekstre-
malnych. Dają nam pewną korekcję 
wzroku przez wiele godzin, praktycz-
nie bez obawy o utratę czy zniszcze-
nie.

Jeśli od soczewki wymagamy bardzo 
dużej precyzji, wykonywane przez 
nas zadania zmuszają nas do ciągłej 
zmiany kąta i odległości widzenia lub 
często zmieniamy zadania na takie, 
które nie wymagają korekcji – wtedy 
lepszym wyborem będą okulary. 
Te, w ułamku sekundy możemy zdjąć. 
Osoba, która planuje drzemki w cią- 
gu dnia lub migruje między obo- 
wiązkami, a czasem wolnym, właśnie 

w klasycznych okularach poczuje 
większy komfort.

Wszystkie dostępne rozwiązania, 
poprawiające jakość naszego widze-
nia, mają swoje mocne i słabe strony. 
Wykorzystanie soczewek kontakto-
wych na wielu płaszczyznach wydaje 
się lepszą propozycją, choć trzeba 
pamiętać, że nie każdy może ich 
używać. Decyzję o aplikacji soczewek 
kontaktowych musi podjąć specjali-
sta: okulista lub optometrysta. Jeżeli 
praca pacjentów po 40. roku życia   
ma charakter dynamiczny i konieczne 
jest ostre odwzorowanie obiektów 
położonych daleko i blisko, albo 
mamy złożoną wadę wzroku, wów-
czas okulary wyposażone w soczew-
ki progresywne będą najlepszym roz-
wiązaniem. Z kolei do pracy z kom-
puterem najlepiej sprawdzą się oku- 
lary z soczewkami degresywnymi, 
tzw. „biurowymi”. Także i w tym 
wypadku można powołać się na
estetykę. Niektórzy ludzie lubią ak- 
centować swoją urodę okularami, 
inni – cieszą się zakładając soczewki, 
gdyż tym samym ukrywają swoją 
wadę wzroku – dodaje dr Maciej 
Sokołowski.

Soczewki czy okulary – co wybrać?
Zarówno soczewki kontaktowe, jak i klasyczne okulary przekonują do siebie silnymi atuta-
mi. Oba rozwiązania mają swoich zagorzałych zwolenników. Czy można stwierdzić, który 
ze sposobów korekcji jest lepszy? O różnicach między soczewkami kontaktowymi i okula-
rowymi opowiada ekspert KRIO – dr Maciej Sokołowski, optyk, optometrysta.
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Krople z krwi pacjenta w leczeniu 
chorób okulistycznych

Osocze po odwirowaniu wszyst-
kich komórek nazywamy surowicą 
(Serum ang). Oprócz tego, krew 
zawiera krwinki: czerwone, które 
przenoszą tlen i dwutlenek węgla, 
krwinki białe różnych rodzajów, 
które odpowiadają za zwalczanie 
różnorodnych infekcji oraz płytki 
krwi powodujące aktywację krzep-
nięcia i regenerację tkanek w miej-
scu zranienia. 
Zastosowanie poszczególnych skład-
ników krwi w medycynie estetycz-
nej i regeneracyjnej jest jak najbar-
dziej naturalnym wykorzystaniem 
sił witalnych organizmu, a jedno-
cześnie nie ma żadnych przeciw-
wskazań do ich zastosowania. Są to 
metody skuteczne i bezpieczne. 
Do leczenia chorób okulistycznych 
w moim laboratorium Akademia 
Opieki Gabinet Medycyny Rege-
neracyjnej wytwarzam 3 rodzaje 

autologicznych kropli na potrze-
by chorych ze schorzeniami okuli-
stycznymi.

1. Sztuczne łzy z surowicy cho-
rego (działanie nawilżające)

2. Żel płytkowy wytworzony        
z osocza bogatopłytkowego PRP 
(Platlet Rich Plasma) gojący znacz-
ne uszkodzenia rogówki, najczęś-
ciej ostre i nowopowstałe.

3. Łzy z surowicy kondycjono-
wanej, zarówno nawilżające, jak 
i leczące przewlekłe i ostre stany 
zapalne rogówki i spojówek, 
a także będące alternatywą dla 
wszelkich kropli, które wywołują 
podrażnienia u osób noszących 
soczewki kontaktowe lub mają 
nabyty zespół suchego oka po 
przeszczepie szpiku kostnego

Płytki krwi cyrkulują stale w krwio-
biegu. W ścianach naczyń ulegają 
szybkiej aktywacji podczas uszko-
dzenia lub w szczególnych warun-
kach, by aktywnie uczestniczyć      
w tworzeniu skrzepu.
Aby ułatwić im szybkie działanie 
regeneracyjne, płytki krwi wzboga-
cone są w receptory powierzchnio-
we, które umożliwiają bezpośred-
nią syntezę białek i powstawanie 
agregatów w płytkach, w miejscu 
uszkodzenia tkanek. W normalnych 
warunkach płytki krwi  nie są w sta-
nie utworzyć stabilnych struktur na 
komórkach śródbłonka, następuje 
to dopiero po uszkodzeniu tkanki.  
Przyczepność płytek  do komórek 
śródbłonka stymuluje także po-
wstanie miejscowego  zapalenia.

Krew jest najbogatszą, najbardziej wszechstronną tkanką ludzkiego organizmu. Przenosi 
tlen i wszystkie substancje konieczne do życia i rozmnażania się komórek ciała: witami-
ny, enzymy, tłuszcze i hormony. Wszystkie te substancje krążą rozpuszczone w osoczu     
(Plasma ang).
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Prześledźmy proces gojenia i na-
prawy tkanek na przykładzie ska-
leczenia palca, co zna każdy z nas.     
W wyniku przecięcia skóry naj-
pierw następuje krwawienie, po kil-
ku minutach krew krzepnie, jest to 
wynikiem gromadzenia się płytek                                                                        
w miejscu uszkodzenia i aktywa-
cji kaskady krzepnięcia. Powstaje 
zwarta struktura złożona z po-
łączonych trombiną płytek, tzw 
„strup,”, który z reguły jest bolesny. 
Bolesność powoduje, że oszczę-
dzamy skaleczony palec, co także 
pomaga w odtworzeniu tkanek. 
Zgromadzone w obrębie „strupa” 
płytki krwi uwalniają ze swoich 
ziarnistości czynniki powodujące 
migrację do tego miejsca komórek 
likwidujących zapalenie i wywołu-
jące rozmnażanie komórek skóry 
i wytwarzanie nowego kolagenu, 
naprawianie uszkodzonych naczyń 
krwionośnych. Rezultat? Po kilku 
dniach sami nie wiemy w którym 
miejscu palec był skaleczony, bo 
miejsce to jest kompletnie niewi-
doczne. Wszystko zostało napra-
wione. 
Osocze bogatopłytkowe (PRP)          
w uszkodzeniach rogówki to nie 
tylko środek nawilżający, ale także 
dostarczający  kilku istotnych sub-
stancji do regeneracji uszkodzone-
go nabłonka, tak, jak w przypad-
ku skaleczenia. Są to: naskórkowy 
czynnik wzrostu (EGF), fibronekty-
ny i cytokiny. 
Podanie do oka osocza bogato-
płytkowego (PRP) z zawartymi                       
w nim substancjami regenera-
cyjnymi ułatwia rozmnażanie się, 
migrację i różnicowanie komórek 
nabłonka. Osocze bogatopłytko-
we  (PRP) zawiera znacznie większe 
stężenie  płytek krwi, niż jest to we 
krwi obwodowej. Uzyskuje się takie 
wysokie stężenia przez odpowied-

nią preparatykę w laboratorium.
Można z powodzeniem z użyciem 
autologicznych kropli zawierają-
cych żel płytkowy skutecznie le-
czyć owrzodzenia rogówki i zespół 
oczny po laserowej interwencji 
oraz ubytki nabłonka po zakaźnym 
zapaleniu rogówki. Prześledźmy 
zatem  jakie substancje uwalniają 
płytki krwi:
 PDGF powoduje chemotaksję (gro-
madzenie się w miejscu uszkodze-
nia ) makrofagów i neutrofili, czyli 
komórek zwalczających zapalenie; 
odbudowę nabłonka, tworzenie 
macierzy i przebudowę uszkodzo-
nej tkanki w tkankę zdrową. Powo-
duje także zainicjowanie procesu 
angiogenezy, czyli wytworzenia 
nowych naczyń krwionośnych oraz 
naprawę uszkodzonych i zwięk-

szenie przepuszczalności naczyń 
dla substancji przeciwzapalnych. 
Poprawia także adhezję, czyli przy-
czepność płytek, migrację białych 
krwinek zwalczających stan zapalny 
i reguluje również syntezę kolage-
nu typu II (kolagen normalnie wy-
stępujący w zdrowych tkankach). 
Minusem takich kropli jest niewiel-
ka, ale jednak, zawartość cytrynia-
nu sodu, który po wkropleniu do 
oka może wywoływać pieczenie, 
które szybko mija, ale u osoby                            
z ostrym stanem zapalnym może 
powodować dyskomfort.
PRP wykorzystuje się od lat w sto-
matologii, chirurgii szczękowej, 
dermatologii i medycynie estetycz-
nej, ortopedii,  medycynie sporto-
wej, a nawet neurologii. PRP jest 
również obiecującym narzędziem 

Uszkodzenie 
tkanki

Aktywacja 
płytek

Aktywacja 
krzepnięcia

PDGF zostaje 
uwolniony 

FGF
Fibroblasty migrują 

do miejsca uszkodze-
nia, rozmnażają się 

i przekształcają 
w zdrową tkankę

VEGF  CTGF
Wytworzenie nowych 
naczyń krwionośnych 

i nowego kolagenu

Komórki hamujące zapalenie 
migrują do miejsca uszkodzenia, 
likwidując stan zapalny, a pobu-
dzone przez czynniki zawarte 
w płytkach mezenchymalne ko-
mórki macierzyste odbudowują  
uszkodzoną tkankę 

4
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6

VEGF: czynnik wzrostu śródbłonka naczyń; TGF-β: transformujący czynnik wzrostu-β;
FGF: czynnik wzrostu fibroblastów;  EGF: naskórkowy czynnik wzrostu; 
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Tak naprawdę pytanie, co jest 
lepsze – soczewki kontaktowe czy 
okulary, jest błędnie zadane, gdyż 
są to produkty realizujące nieco 
inne założenia, a przy tym najlepiej 
spełniające swoją funkcję przy ich 
wspólnym zestawieniu – tłumaczy 
dr Maciej Sokołowski. 

Soczewki kontaktowe są nowocze-
śniejszą i dyskretniejszą wersją okula-
rów, i świetnie sprawdzają się w ciągu 
dnia. Jednak ich aplikacja nie jest tak 
szybka, jak natychmiastowe założe-
nie okularów, a często zdarza się,
że oczy powinny odpocząć od socze-
wek kontaktowych nieco dłużej, np. 
przy zapaleniu spojówek. Wtedy bez 
okularów się „nie obejdziemy”.

W zależności od wybranego przez nas 
terminu ważności soczewek, musimy 
pamiętać o tym, aby właściwie je 
pielęgnować, przechowywać i odpo-
wiednio wcześnie zdejmować.
Najpopularniejsze soczewki to jedno- 
i 30-dniowe. Pierwsze zakładamy 
rano, a zdejmujemy wieczorem, nas-
tępnie wyrzucamy. Drugie należy wy- 
jąć z oka na noc i po wyczyszczeniu 
przechowywać w specjalnym pudeł-
ku wypełnionym płynem do socze-
wek. Typów soczewek jest bardzo 
dużo, na rynku możemy znaleźć 

również takie, w których można spać 
– istnieją modele pozwalające na ko- 
rzystanie z soczewki aż do 30. dób.
Co więcej, „kontakty” mogą speł-
niać także funkcje estetyczne.
W zależności od naszych preferencji, 
mogą podkreślać kolor tęczówek lub
nadawać im zupełnie nowy wygląd.

Styl życia
Głównym czynnikiem, który powi-
nien dać nam odpowiedź na to,                
co wybrać – okulary czy soczewki 
kontaktowe – jest nasz styl życia.                   
W soczewkach kontaktowych może- 
my robić prawie wszystko – od sta- 
tycznych i spokojnych zadań biuro-
wych, po uprawianie sportów ekstre-
malnych. Dają nam pewną korekcję 
wzroku przez wiele godzin, praktycz-
nie bez obawy o utratę czy zniszcze-
nie.

Jeśli od soczewki wymagamy bardzo 
dużej precyzji, wykonywane przez 
nas zadania zmuszają nas do ciągłej 
zmiany kąta i odległości widzenia lub 
często zmieniamy zadania na takie, 
które nie wymagają korekcji – wtedy 
lepszym wyborem będą okulary. 
Te, w ułamku sekundy możemy zdjąć. 
Osoba, która planuje drzemki w cią- 
gu dnia lub migruje między obo- 
wiązkami, a czasem wolnym, właśnie 

w klasycznych okularach poczuje 
większy komfort.

Wszystkie dostępne rozwiązania, 
poprawiające jakość naszego widze-
nia, mają swoje mocne i słabe strony. 
Wykorzystanie soczewek kontakto-
wych na wielu płaszczyznach wydaje 
się lepszą propozycją, choć trzeba 
pamiętać, że nie każdy może ich 
używać. Decyzję o aplikacji soczewek 
kontaktowych musi podjąć specjali-
sta: okulista lub optometrysta. Jeżeli 
praca pacjentów po 40. roku życia   
ma charakter dynamiczny i konieczne 
jest ostre odwzorowanie obiektów 
położonych daleko i blisko, albo 
mamy złożoną wadę wzroku, wów-
czas okulary wyposażone w soczew-
ki progresywne będą najlepszym roz-
wiązaniem. Z kolei do pracy z kom-
puterem najlepiej sprawdzą się oku- 
lary z soczewkami degresywnymi, 
tzw. „biurowymi”. Także i w tym 
wypadku można powołać się na
estetykę. Niektórzy ludzie lubią ak- 
centować swoją urodę okularami, 
inni – cieszą się zakładając soczewki, 
gdyż tym samym ukrywają swoją 
wadę wzroku – dodaje dr Maciej 
Sokołowski.

Soczewki czy okulary – co wybrać?
Zarówno soczewki kontaktowe, jak i klasyczne okulary przekonują do siebie silnymi atuta-
mi. Oba rozwiązania mają swoich zagorzałych zwolenników. Czy można stwierdzić, który 
ze sposobów korekcji jest lepszy? O różnicach między soczewkami kontaktowymi i okula-
rowymi opowiada ekspert KRIO – dr Maciej Sokołowski, optyk, optometrysta.
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terapeutycznym do leczenia prze-
wlekłej martwicy błony śluzowej                            
w laryngologii oraz w leczeniu 
owrzodzeń.  Ponadto, PRP nie tyl-
ko zwiększa tempo gojenia ran, 
ale również zmniejsza objawy neu-
rologiczne i ból neuropatyczny 
związany z urazami. Zastosowanie 
autologicznego koncentratu płytek 
przyspiesza gojenie w chirurgii im-
plantologicznej, chirurgii ortope-
dycznej, mięśni i naprawie ścięgien, 
owrzodzeń skóry i  w chirurgii oka.
Wszystkie te właściwości terapeu-
tyczne są możliwe, ponieważ pro-
dukty z krwi PRP są bogate w czyn-
niki wzrostu i cytokiny pobudzające 
i przyspieszające gojenie ran. 

Krople do oczu z surowicy kondy-
cjonowanej są produktem pośred-
nim między kroplami powstałymi 
po odwirowaniu krwi pobranej do 
probówki z aktywatorem krzepnię-
cia, czyli takich, które tylko nawil-
żają, a żelem płytkowym pełnym 
czynników regenerujących.
Samo odwirowanie krwinek z oso-
cza powoduje, że otrzymuje się  
wyłącznie surowicę z obecnymi     
w niej białkami, nie zawierającą ani 
samych komórek krwi, ani substan-
cji istniejących w komórkach krwi. 
Taka surowica jest  produktem 
mającym w zasadzie tylko właści-
wości nawilżające gałkę oczną, jej 
własności lecznicze są niewielkie. 
Takie krople są najpopularniejsze, 
wytwarza się je w wielu ośrodkach 
i stosuje głównie w zespole suche-
go oka.

Proces wytwarzania tych kropli ob-
jęty jest ochroną patentową, ale 
bez wdawania się w szczegóły pod-
legające ochronie polega na co naj-
mniej 8. godzinnej, a najlepiej 24. 
godzinnej inkubacji krwi pacjenta 
z czynnikami, powodującymi pęka-
nie komórek krwi (bez uszkodzenia 
krwinek czerwonych) i uwolnieniu 
z nich wszystkich substancji stymu-
lujących regenerację.
W procesie tym odtwarzamy jak 
gdyby proces wytworzenia skrze-
pu, tyle tylko, że odbywa się to       
w probówce. Do krwi pacjenta nie 
dodajemy żadnych substancji che-
micznych, jest to proces czysto 
mechaniczny – wytworzenia po-
wierzchni, które dla krwinki są imi-
tacją nabłonka i powodują mobili-
zację komórek zawartych we krwi 
do wydzielania substancji regene-
rujących. 
Po inkubacji należy krople odwiro-
wać w odpowiednich warunkach      
i w jałowym otoczeniu zamknąć     
w minimsach. Przechowuje się je    
w stanie zamrożonym w domowym 
zamrażalniku.

Mają jednocześnie silne działanie 
nawilżające, jak znana od dawna 
surowica krwi, także silne działanie 
przeciwzapalne, poprzez działanie 
substancji hamujących zapalenie, 

uwolnionych z krwinek białych, 
głównie makrofagów oraz działa-
nie przeciwbólowe, gdyż z krwinek 
płytkowych uwalniają się inhibi-
tory cytokin blokujące receptory 
bólowe. Mają wreszcie wszystkie 
substancje uwolnione z płytek 
krwi, czyli działają tak samo, jak żel 
płytkowy. Do stosowania tych kro-
pli nie ma przeciwwskazań, bo nie 
zawierają niczego, co nie byłoby 
częścią organizmu pacjenta. Krople 
zbudowane z żelu płytkowego mu-
szą zawierać niewielkie ilości cytry-
nianu sodu, gdyż inaczej nie udało-
by się ich uzyskać, co może działać 
drażniąco i powodować pieczenie                    
i łzawienie, zanim cytrynian zo-
stanie zneutralizowany. Krople te 
działają za to przeciwbólowo i ła-
godząco.
W laboratorium wytwarzam je          
w porcjach na 30 albo 60 dni i do 
porcji minimsów dołączam instruk-
cję i  jałowe pipety na każdy dzień. 
Wytwarzanie tego typu leków wy-
daje się być alternatywą dla tych 
chorych, u których wykorzystano 
większość możliwości terapeutycz-
nych i nie uzyskano zadowalających 
efektów. Poleciłabym je także tym, 
u których większość kropli nawilża-
jących wywołuje podrażnienia
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Jak działają takie 
krople? 

medycyna
i optyka

Krople do oczu 
z surowicy kon-
dycjonowanej 

Elżbieta Wiszniewska - Gauer, 
specjalista transfuzjologii klinicznej. 

Gabinet Medycyny Regeneracyjnej 

AKADEMIA OPIEKI 

Innowacyjnym 
produktem lecz-
niczym wydają 
się być krople 
z surowicy kon-
dycjonowanej. 
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W związku ze zbliżającym się 
Światowym Tygodniem Jaskry, 
w imieniu Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Okuli-
stycznego zapraszamy Państwa 
do poparcia akcji „Polscy okuli-
ści kontra jaskra”, realizowanej 
przez PTO i Sekcję Jaskry PTO, 
przy współudziale Polskiego 
Związku Niewidomych. 
Celem akcji „Polscy okuliści 
kontra jaskra” jest zwiększenie 
świadomości pacjentów na 
temat choroby i wzrost wykry-
walności jaskry we wczesnym 
stadium.
Zapraszamy do zgłaszania po-
radni okulistycznych zaintere-
sowanych wykonaniem badań 
przesiewowych w kierunku ja-
skry u pacjentów, którzy nie są 
chorzy na jaskrę i nie odwiedzili 
okulisty przez ostatni rok. Akcja 
jest organizowana w dniach 
między 11 a 17 marca, dlate-
go bardzo prosimy o zgłosze-
nia gabinetów na badania we 
wskazanym terminie.
W badaniu przesiewowym pro-
simy o wypełnienie ankiety, 
badanie ciśnienia, pachymetrii                  
i dna oka. W ramach akcji „Pol-
scy okuliści kontra jaskra” na 
bezpłatne badania przesiewo-
we w kierunku jaskry nie bę-
dzie wymagane skierowanie do 
okulisty.
Lista gabinetów będzie sukce-
sywnie aktualizowana o nowe 
zgłoszenia. Prosimy o uważ-
ne śledzenie strony i adresów 
przychodni. Wszystkie placów-
ki i terminy zgłoszone do akcji 
są dostępne w zakładce „Lista 
gabinetów” na stronie www.ty-
dzienjaskry.pto.com.pl 
Gabinety można zgłaszać pod 
tym samym adresem.
 

Zarząd Pomorskiego Cechu 
Optyków w Gdańsku infor-
muje, że w roku 2018 zapla-
nowaliśmy następujące kursy 
i szkolenia:
1) kurs refrakcji, który ma na celu 
poszerzenie wiedzy teoretycz-
nej i praktycznej z zakresu opty-
ki i refrakcji; przewidujemy trzy 
edycje kursu refrakcji; pierwszą 
edycję w okresie 27.01.2018 r. 
– 22.04.2018 r.: tryb weekendo-
wy, spotkania co drugi tydzień; 
kolejne edycje wiosną i jesienią  

2) 17 – 18 lutego 2018 r. Semi-
narium Szkoleniowo – Wysta-
wiennicze w Gdańsku w Hotelu 
Hanza,
W programie seminarium prze-
widziane są prelekcje przedsta-
wicieli znanych firm optycznych 
oraz główny wykład Pana To-
masza Krawczyka – doktoran-
ta Szkoły Głównej Handlowej                    
w Warszawie, dyrektora pro-
gramowego Stainer Consul-
ting, zawodowego negocjatora 
i mediatora do rozwiązywania 
sporów między podmiotami 
gospodarczymi, trenera biznesu 
i metodyka komunikacji inter-
personalnej;   

3) Kurs optyka okularowego, 
który ma za zadanie przygoto-
wać uczestnika do przystąpienia 
do egzaminu i uzyskania tytułu 
zawodowego czeladnika; pla-
nowany termin – jesień 2018 r.

WARSZAWA Informujemy, że 
w dniach 3-4 lutego rozpoczęła 
się pierwsza, tegoroczna edy-
cja kursu refrakcji pierwszego 
stopnia organizowana przez 
nasz Cech. Ze względu na duże 
zainteresowanie szkoleniami                  
z zakresu refrakcji zapraszamy,  
w terminie 21-22 kwietnia br. na  
pierwsze zajęcia kolejnej edycji  
kursu I stopnia. Pozostałe ter-
miny zajęć na rozpoczynającym 
się w kwietniu Kursie Refrakcji      
I stopnia to 5-6 i 19-20 maja oraz 
2-3 czerwca ostatnie zajęcia.
www.cechoptyk.waw.pl

Serdecznie zapraszamy do 
uczestnictwa w targach bran-
żowych o nazwie: KRAKOWSKA 
WIOSNA OPTYCZNA 2018. Tym 
razem targi odbędą się w dniu 
7 kwietnia 2018 r. w Hotelu Best 
Western Efekt Express**** przy ul. 
Opolskiej 14a. Serdecznie zapra-
szamy wszystkie osoby związane 
z branżą optyczną w godzinach 
10.00 – 20.00. Wykłady odbędą 
się w g. 12.00 – 14.00, natomiast 
oficjalne rozpoczęcie oraz po-
częstunek o g. 14.00. Wstęp oraz 
parking bezpłatny.
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Optyków 
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	 Zarząd Pomorskiego Cechu Optyków w Gdańsku wraz ze współorganizatorami - firmą Essilor Polonia Sp. z.o.o. oraz firmą									
Valeant Sp. z o.o. Sp. j. (Bausch+Lomb) mają zaszczyt zaprosić Państwa na Seminarium Szkoleniowo-Wystawiennicze, które odbędzie się
17 lutego 2018 r. w Gdańsku w Hotelu Hanza przy ul. Tokarskiej 6.
W programie seminarium zaplanowaliśmy warsztaty tematyczne „Salon optyczny oczami Klienta”, prowadzone przez Pana Tomasza
Krawczyka – doktoranta Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, trenera biznesu i metodyki komunikacji interpersonalnej, zawodowe-
go negocjatora i mediatora do rozwiązywania sporów między podmiotami gospodarczymi. Podczas warsztatów omówione będą m.in.:
rola i misja salonu optycznego, modele i standardy sprzedaży, psychologia podejmowania decyzji zakupowej, proces obsługi klienta
oraz motywacja personelu.

Ponadto przewidzieliśmy prelekcje:
- Pana Dariusza Gobisa, Dyrektora Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw – „Rola i znaczenie Cechów Rze-
mieślniczych we współczesnej gospodarce.”
-		Pana Marka Skorupskiego, Okulisty, Lekarza Medycyny – „Najpierw soczewki… potem okulary. Nie radzę sobie z soczewkami kontak-
towymi, czy dam radę z okularami…?”
-		Pana Adama Mamoka, Dyrektora Zarządzającego w firmie Essilor Polonia Sp. z o.o. – „Optyk z perspektywy klienta”
-		Pana Jędrzeja Kućko, Kierownika ds. Informacji Okulistycznej w firmie VP Valeant Sp. z o.o, Sp. j. (B+L) - „Oferta edukacyjna B+L”
Koszt udziału		w seminarium wynosi 150,00 zł od osoby i obejmuje: lunch oraz uczestnictwo w wykładach lub 240,00 zł od osoby i obej-
muje lunch, uczestnictwo w wykładach oraz uroczystą kolację.
Celem zgłoszenia udziału w seminarium prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (do pobrania na witrynie internetowej
cechu www.pco.net.pl – zakładka materiały do pobrania ) na adres pomorski.cech@wp.pl do dnia 20 stycznia 2018 r.

Szanowni Państwo, zwracamy się do Was z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe naszego Cechu. Liczymy na Waszą życzliwość, która pozwoli 
nam na lepszą realizację naszych celów i jednocześnie zapewniamy, że udzielona pomoc zostanie spożytkowana zgodnie ze statutem. Daro-
wizny w zadeklarowanej kwocie na rzecz Cechu prosimy wpłacić na konto bankowe Cechu z tytułem wpłaty „Darowizna na rzecz Pomorskiego 
Cechu Optyków” PKO BP SA nr 22 1020 1811 0000 0102 0105 7330

Z poważaniem
Prezes Zarządu Krzysztof Gollus

  

 

 

 

 

 

  Ramowy Program Seminarium 

 

12:00 – 13:00 Przyjazd uczestników, lunch. 

13:00 – 13:05 Przywitanie gości i otwarcie seminarium. Krzysztof Gollus - Prezes 
Pomorskiego Cechu Optyków 

13:05 – 13:15 Rola i znaczenie Cechów Rzemieślniczych we współczesnej 
gospodarce. Dariusz Gobis - Dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

13:15 – 15:30 Rola i misja salonu optycznego, modele i standardy sprzedaży, 
psychologia podejmowania decyzji zakupowej, proces obsługi 
klienta. Tomasz Krawczyk - Dyrektor Programowy Stainer Consulting 

15:30 – 15:45 Przerwa kawowa 

15:45 – 16:45 Motywacja personelu – metody i podejście. Tomasz Krawczyk -
Dyrektor Programowy Stainer Consulting 

16:50 – 18:30 Najpierw soczewki… potem okulary. Nie radzę sobie z soczewkami 
kontaktowymi, czy dam radę z okularami…?   Marek Skorupski -
Lekarz Medycyny, Okulista 

18:35 – 19:00 Optyk z perspektywy klienta. Adam Mamok - Dyrektor 
Zarządzający w firmie Essilor Polonia Sp. z o.o. 

19:00 – 19:15 Oferta edukacyjna B+L. Jędrzej Kućko - Kierownik ds. Informacji 
Okulistycznej w firmie VP Valeant Sp. z o.o. Sp. j. (Bausch+Lomb) 

19:15 – 20:00 Prezentacje zaproszonych firm 

20:00 Uroczysta kolacja 

  Gdańsk, dnia 21.11.2017 r. 
 

ZAPROSZENIE 
 

Zarząd Pomorskiego Cechu Optyków w Gdańsku wraz ze współorganizatorami - firmą Essilor 
Polonia Sp. z.o.o. oraz firmą Valeant Sp. z o.o. Sp. j. (Bausch+Lomb) mają zaszczyt zaprosić Państwa na 
Seminarium Szkoleniowo-Wystawiennicze, które odbędzie się 17 lutego 2018 r. w  Gdańsku w  Hotelu 
Hanza przy ul. Tokarskiej 6.  

 

W programie  seminarium zaplanowaliśmy warsztaty tematyczne  „Salon optyczny oczami 
Klienta” prowadzone przez Pana Tomasza Krawczyka – doktoranta Szkoły Głównej Handlowej  
w Warszawie, trenera biznesu i metodyki komunikacji interpersonalnej, zawodowego negocjatora  
i mediatora do rozwiązywania sporów między podmiotami gospodarczymi. Podczas warsztatów 
omówione będą m.in.: rola i misja salonu optycznego, modele i standardy sprzedaży, psychologia 
podejmowania decyzji zakupowej, proces obsługi klienta oraz motywacja personelu . 
 

Ponadto przewidzieliśmy prelekcje: 
- Pana Dariusza Gobisa, Dyrektora Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 
„Rola i znaczenie Cechów Rzemieślniczych we współczesnej gospodarce.” 
-   Pana Marka Skorupskiego, Okulisty, Lekarza Medycyny – „Najpierw soczewki… potem okulary. Nie 
radzę sobie z soczewkami kontaktowymi, czy dam radę z okularami…?” 
oraz 
-  Pana Adama Mamoka, Dyrektora Zarządzającego w firmie Essilor Polonia Sp. z o.o. – „Optyk  

z perspektywy klienta” 
-  Pana Jędrzeja Kućko, Kierownika ds. Informacji Okulistycznej w firmie VP Valeant Sp. z o.o, Sp. j .   

(Bausch Lomb) - „Oferta edukacyjna B+L”
 

Koszt udziału  w seminarium wynosi 150,00 zł od osoby i obejmuje: lunch oraz uczestnictwo  
w wykładach lub 240,00 zł od osoby i obejmuje lunch, uczestnictwo w wykładach oraz uroczystą kolację. 
 

Celem zgłoszenia udziału w seminarium prosimy o przesłanie wypełnionej karty zgłoszeniowej (do 
pobrania na witrynie internetowej cechu www.pco.net.pl – zakładka materiały do pobrania ) na adres 
pomorski.cech@wp.pl do dnia 20 stycznia 2018 r. 
 

Szanowni Państwo,  zwracamy się do Was z serdeczną prośbą o wsparcie finansowe naszego Cechu. 
Liczymy na Waszą życzliwość, która pozwoli nam na lepszą realizację naszych celów i jednocześnie 
zapewniamy, że udzielona pomoc zostanie spożytkowana zgodnie ze statutem. Darowizny  
w zadeklarowanej kwocie na rzecz Cechu prosimy wpłacić na konto bankowe Cechu z tytułem wpłaty 
„Darowizna na rzecz Pomorskiego Cechu Optyków” PKO BP SA nr 22 1020 1811 0000 0102 0105 7330 
 
 Z poważaniem 
 Prezes   Zarządu 
 Krzysztof Gollus 

ZAPROSZENIE

Kursy w Pomor-
skim Cechu Op-
tyków
 

Światowy Ty-
dzień Jaskry 

Krakowska Wios-
na Optyczna
2018

Inf. wł. Cechów Źródło: PTOInf. wł. Cechu
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Zacznijmy od początku.
MasterClass to ostatni etap szko-
leniow y całego cyklu dot yczące-
go specjalności:  St ylista Opraw 
Okularow ych. Dziś program ten 
składa się z trzech paneli ,  tworzą-
cych jeden spójny zakres now ych 
kompetencji  i  umiejętności .  Sk ie-
rowany jest do właścicieli  i  pra-
cowników Salonów Opt ycznych, 
opt yków i  nastawiony na obsługę 
k lienta końcowego. W roku 1998 
podjęliśmy szereg działań, zmie-
rzających do skutecznego w ypra-
cowania tego, co ważne na r ynku 
opt yki okularowej.  W 2015 roku 
przedstawiliśmy program szkole-
niow y SOO i  podjęliśmy rozmo-
w y z MTP, a później z MCRO, aby 
sformułować zakres współpracy. 
MasterClass zbudowaliśmy rów-
nież w oparciu o doświadczenia 
zgromadzone podczas X,  XI  i  XI I 
Ogólnopolsk iego Kongresu Opt y-

ków KRIO. SOO okazało się ofer tą 
traf iającą w zapotrzebowania na 
r ynku europejsk im. MaterClass 
stał  się naturalną konsekwencją 
całego systemu szkoleniowego.
W grudniu 2017 r.  po raz pier wsz y 
zrealizowane został y dwie edycje 
MasterClass w Poznaniu.

MasterClass to work shop – 
100% prak t yki.
Nasze spotkania podzieli l iśmy na 
cz ter y części .
Pier wsz ą  z  nich poświęci l iśmy 
prz ypomnieniu tego, co dla każ-
dego było najważniejsze i  w yma-
gało wsparcia . 
Każde spotkanie,  ze względu na 
indy widualne uwarunkowania 
uczestników, miało nieco inny 
przebieg. Część osób chętnie 
wróciła do w ykorz ystania ko-
lorów i  określania pigmentacji , 
temperamentu oraz st ylu k lien-

ta,  a tak że ksz tał tu jego twarz y                   
w doborze odpowiedniej dla nie-
go opraw y.
Drugim etapem było przepraco-
wanie pow yższ ych zagadnień na 
uczestnikach MasterClass w spo-
sób prak t yczny.
Trzeci etap to tak że w ykorz ysta-
nie teorii  w prak t yce,  t ym razem 
na zaproszonych do Akademii 
gościach – k lientach.
Tutaj zaczęliśmy pracować w gru-
pach dwu- i  trz y- osobow ych. 
Każda z nich otrz ymy wała do zre-
alizowania indy widualne zadania 
st ylist yczne.
Czwar t y etap poświęcony był 
podsumowaniom.
Etap pier wsz y w obu prz ypad-
kach, choć bardziej  widoczny       
w pier wszej grupie,  pokazał,  że 
cał y program SOO jest mocno na-
stawiony na wiedzę teoret yczną, 
ale też na technik i .  To program 

Szkolenia MasterClass
W trakcie trwania MasterClass sprzedaliśmy skutecznie około 70% opraw oku-
larowych. Opraw, które zalegały na półkach, w magazynach, które do tej pory 

nie znalazły swoich właścicieli. Te dni praktycznego wykorzystania wiedzy 
i umiejętności z zakresu SOO, pokazały, że to klucz do skutecznego dobierania 

opraw okularowych.

2018/1
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w ymagający również własnego 
nakładu pracy z k lientami w sa-
lonie. 
Jego celem – osią obrotu Ma-
sterClass jest prak t yczne po-
głębianie swoich umiejętności           
z  zakresu St ylizacji  Opraw Okula-
row ych pod okiem eksper ta,  tre -
nera – uwrażliwienie,  wskazanie, 
dyskusja .
Realizacja celów, po wspólnych 
ko nsu l t a c j a c h  z  u c ze s t n i k a m i , 
p r zeb ie ga ł a  w  sp os ó b  b ard zo 
specy f iczny.  Postanowiliśmy po-
pracować na najtrudniejsz ych 
obiek tach okularow ych. Każdy zo-
stał  poproszony o prz y wiezienie 
ze sobą wsz ystk ich t ych opraw, 
k tóre w jak iś sposób nie mogł y 
i  nie mogą znaleźć swojego na-
by wcy do dziś.  W zasadzie wsz y-
scy uczestnicy prz yjęli  tę innowa-
cję z dużą aprobatą,  ciekawością             
i  zainteresowaniem. Mnie również 
tak nakreślone zadanie w ydawa-
ło się niezw ykle istotne, z k i lku 
różnych powodów. Efek t y tego 
rozwiązania okazał y się znakomi-
te i  bardzo ważne dla wsz ystk ich 

stron szkolenia – zarówno szkolą-
cych się,  jak k lientów. A zakurzo-
ne, niemodne oprawki,  zalegają-
ce niejednokrotnie od lat półk i 
salonów, znalazł y swoich now ych 
właścicieli .  Dostosowanie st ylu, 
koloru,  proporcji ,  k sz tał tów – sta-
ło się skutecznym narzędziem      
w doborze opraw okularow ych.
Z pozoru nikomu niepotrzebne, 
zapomniane opraw y otrz ymał y 
szansę ponownego „ż ycia”.  Nowe 
spojrzenie na ich kolor y,  design 
i  st yl  sprawiło,  że pełni emocji 
zaczęliśmy je doceniać w no-
w ym w ymiarze.  Prz ymierzając je 
k lientom właściciele salonów op-
t ycznych zmienili  dot ychczasowe 
myślenie o nich. Na ich twarzach 
pojawił się dyskretny uśmiech                 
i  spojrzenie, niejednokrotnie skry-
wające zaskoczenie, akceptację 
oraz podziw. 
Nasi  goście,  nieobarczeni minio-
ną modą prz ymierzanych ramek 
okularowych, niejednokrotnie do-
ceniali w nich wyjątkowość, niepo-
wtarzalność, niedostępność stylu.
Efek t y,  a t ym samym cele Ma-

sterClass – całego cyklu szko-
leniowego SOO został y ocenio-
ne  poz y t y wnie nie t ylko przez 
uczestników. Wspaniale komen-
towali  to spotkanie nasi  Goście 
– K lienci . 
War tość st ylist ycznych technik 
doboru opraw okularow ych prze-
kłada się również na cz ynnik i 
ekonomiczne.
70% Gości prz ybył ych jako k lienci 
MasterClass kupiło oprawki oku-
larowe od nasz ych uczestników. 
War to raz jeszcze podkreślić,  że 
pracowaliśmy na t ych ramach, 
k tóre designersko już się zesta-
rzał y i  był y postrzegane jako nie-
udana lokata kapitału.
Jak dobrać i  sprzedać opraw y 
okularowe?
Sprzedaż powinna być efek tem 
St ylist ycznego Doboru opraw. 
Jeżeli  bowiem klient już do nas 
dotarł,  oznacza to,  że jest zainte-
resowany zakupem. Py tanie,  cz y 
jego wiz y ta zakończ y się sukce-
sem dla obu stron?  

Olaf Tabaczyński
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POSTĘPY OKULISTYKI. Okulistyka XXI w.
W dniach 8 – 9 grudnia 2017 r. w Centrum Konferencyjnym Hotelu MERCURE                 
we Wrocławiu odbyła się XXXIX Wrocławska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa 
pt. „POSTĘPY OKULISTYKI. Okulistyka XXI w.”

2018/1

 

Tak, jak dynamicznym i zmiennym 
jest nasz układ wzrokowy, tak samo 
dynamicznie rozwijają się najnow-
sze badania naukowe oraz trendy                
w dziedzinie ochrony wzroku. Jed-
nym ze sposobów pogłębiania swo-
jej wiedzy jest czynny udział w kon-
ferencjach, szkoleniach, wykładach.
Podczas XXXIX Wrocławskiej Kon-
ferencji Naukowo - Szkoleniowej pt. 
„POSTĘPY OKULISTYKI. Okulistyka 
XXI w.” zaprezentowano szerokie 
spektrum zagadnień okulistycz-
nych. Poruszono ważne dla praktyki 
okulistycznej tematy, ze szczegól-
nym uwzględnieniem innowacyjnych 
metod diagnostyki i terapii schorzeń 
okulistycznych. Tematy dotyczące 
rogówki, chirurgii soczewki, jaskry, 
chorób plamki, chirurgii witreoreti-
nalnej i okulistyki dziecięcej. 
Szybki postęp technik, zarówno 
diagnostycznych, jak i terapeutycz-
nych wymaga, aby trudne proble-
my, napotykane w codziennej pra-
cy, znajdowały drogę rozwiązania 
w bezpośrednim przekazie wiedzy                           
i eksperckiego doświadczenia uczestni-
kom Konferencji. Dlatego, do prezenta-
cji najnowszych dokonań w dziedzi-
nie ochrony wzroku na Konferencję 
zaproszeni zostali wybitni specja-
liści z Polski i zagranicy. Prelegenci 

przedstawili niezwykle interesujące, 
ważne dla praktyki okulistycznej, za-
gadnienia. 
Poruszane tematy dotyczyły między 
innymi chirurgii zaćmy, chirurgii re-
frakcyjnej, nowoczesnych rozwiązań 
terapeutyczno-diagnostycznych. 
NAJNOWSZE OSIĄGNIĘCIA CHIRUR-
GII ZAĆMY I REFRAKCJI przedstawił 
Dr Arthur Cummings, dyrektor Wel-
lington Eye Clinic and Head of the 
Department of Ophthalmology at 
the Beacon Hospital z Dublina. 
Dr Arthur Cummings jest znanym na 
świecie specjalistą w zakresie zindy-
widualizowanych zabiegów lasero-
wych i chirurgii zaćmy. Recenzentem 
wielu czołowych czasopism w tej 
dziedzinie, redaktorem naczelnym 
pisma „Chirurgia zaćmy i chirurgia 
refrakcji dziś w Europie”. Przewodni-
czącym Amerykańsko-Europejskiego 
Kongresu Chirurgii Okulistycznej. 
Jednym z elementów jego filozofii 
jest edukacja pacjentów, toteż pub-
likuje w wielu prestiżowych czaso-
pismach medycznych oraz, jako wy-
kładowca, bierze udział w licznych 
konferencjach naukowych.
Poszczególne sesje związane były 
także z okulistyką dziecięcą, choro-
bami siatkówki, jaskrą oraz innymi 
schorzeniami oczu. 

Wykładom towarzyszyły zróżnicowa-
ne tematycznie warsztaty, podczas 
których omówione zostały ciekawe 
chorobowe przypadki pacjentów. 
W tym roku sympozja tematyczne 
dla Okulistów, obejmujące wykłady    
i prezentacje wideo, dopełniła de-
bata dla Diabetologów, a także sesja 
dla Optometrystów. 
Wyjątkowo interesująca „Sesja Opto-
metryczna” objęta była honorowym 
patronatem PTOO.
Szczegółowy program sesji można 
pobrać pod adresem: https://konfe-
rencjaspektrum.icongress.pl/pro-
gram/dla_optometrystow#q
Ponieważ odpowiednia komunikacja 
pomiędzy okulistą i optometrystą 
jest podstawą dobrej współpracy 
pomiędzy nimi, w kolejnym wyda-
niu czasopisma OKO przybliżymy, 
poruszający ten temat, wykład Pani 
Magdaleny Asejczyk-Widlickiej z Ka-
tedry Optyki i Fotoniki Politechniki 
Wrocławskiej.

Podczas XXXIX edycji nie zabrakło 
również firm wystawienniczych: 
ADAMED GROUP, Alcon, COHERENT 
POLSKA, EDRA, GLAUKOS, HOLMES 
PLACE, KS, MEDIS, NOVARTIS, OFTA, 
OPTOPOL TECHNOLOGY, OPTOTECH 
MEDICAL, SOLINEA, Thea, TOPCON, 
URSAPHARM, Verco, VISIM, ZEISS.

wydarzenia
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„Bardzo dziękujemy wszystkim 
Uczestnikom XXXIX Wrocławskiej 
Konferencji Naukowo-Szkoleniowej 
za tak liczny udział. Cieszymy się, że 
i tym razem mieliśmy możliwość wy-
miany doświadczeń ze specjalistami, 
nie tylko w zakresie okulistyki, ale 
również diabetologii oraz optyki.
Składamy serdeczne podziękowania 
naszym Gościom za przyjęcie zapro-
szenia i podzielenie się swoją wiedzą 

i doświadczeniem z Uczestnikami 
konferencji. To dla nas prawdziwy za-
szczyt i wyróżnienie.
Dziękujemy Partnerom, Wystawcom, 
i wszystkim osobom zaangażowa-
nym w organizację tego spotkania.
Chcielibyśmy już teraz zaprosić Pań-
stwa do udziału w kolejnej – Jubi-
leuszowej edycji konferencji, która 
odbędzie się w dniach 7– 8.12.2018 
roku.” W imieniu Komitetu Organi-

zacyjnego Prof. dr hab. Maria Hanna     
Niżankowska.
Więcej informacji na temat Konferen-
cji znajdą Państwo na stronie:
ht tps://konferencjaspek trum.
icongress.pl/
Zapraszamy również do przegląda-
nia naszej fotorelacji z Konferencji 
pod adresem www.interoptyka.pl

Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst mat. pras. Organizatorów

Fot. INTEROPTYKA
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                                                                                                      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 
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Informacje dla optyków, popularne marki,

facebook.com/MagazynOko

trendyfacebook.com/MagazynOko

www.interoptyka.pl 
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Firma Opti Service oferuje:
Profesjonalny serwis automa-

tów szlifierskich ESSILOR, NIDEK, 
TOPCON, BRIOT 

i inne. Części zamienne. 
Sprzedaż zestawów szlifierskich 

po generalnym
remoncie, kalibracji i ustawieniu 

wszystkich parametrów. 
Możliwa zamiana.

Wyposażenie warsztatów 
optycznych i gabinetów okuli-

stycznych.
Oferta leasingowa na wybrane 

urządzenia.

Kontakt 
514 294 352 oraz 

info@optiservice.com.pl
www.optiservice.com.pl

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

SPRZEDAŻ i SERWIS
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Nasze Produkty:

SOCZEWKI, LUPY,
Podgrzewacze opraw, Płyny 
do czyszczenia Soczewek, 

Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne, 

Pupilometry mechaniczne, 
Szablony, 

Cykliczne  atrakcyjne promo-
cje na www.seykopol.pl
Jesteśmy na Facebooku

tel. 22 751 24 02 
kom. 504 077 214 
 info@seykopol.pl

PROMOCJE

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 
23 stycznia 2018 r. zmarł

 ŚP   ANDRZEJ MOSTRĄG

długoletni członek naszego Cechu, 
wspaniały kolega i optyk.

- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

69

SALON OPTYCZNY 
w Elblągu 

ZATRUDNI OPTYKA

zainteresowane osoby proszo-
ne są o kontakt

pod nr. tel. 509 056 581 lub 
o przesłanie CV na adres: 
optyktimak@interia.pl

www.optyktimak.pl 

SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

Sprzedam Unit okulistyczny 
Optopol(Tulipan),
Autorefraktometr Topcon (RM 
8000B) 
Lampę Szczelinową oraz Rzut-
nik cena 11500 

tel. 509387214     
bbwojtek@poczta.fm 

SPRZEDAM

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

SPRZEDAM

Sprzedam IMPRESSIONISTE 1 
do systemu wideo centracji
 i personalizacji szkieł Progre-
sywnych cena 8500 

tel. 509387214                 
 bbwojtek@poczta.fm

Rodzinie Zmarłego
 wyrazy szczerego współczucia składają 

członkowie i Zarząd
 Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych

 w Poznaniu

MAREK NOWAK

Z wielkim żalem zawiadamiamy, że dnia 
7 grudnia 2017 r., zmarł nasz kolega

WITOLD SOKOŁOWSKI

optyk okularowy 
wieloletni członek  Cechu Optyków w Warszawie, 

Przewodniczący Sądu Cechowego

                                                                                               
                                                                           

       
   Rodzinie Zmarłego,

 wyrazy głębokiego współczucia składają
członkowie 

oraz Zarząd Cechu Optyków
 w Warszawie

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



USŁUGI SZLIFOWANIA I MONTAŻU 
SOCZEWEK OKULAROWYCH

Oferujemy:
- montaż soczewek okularowych nowych i używanych, 

w tym przeszlifowania
- odbiór zamówień kurierem UPS bezpośrednio 

od Państwa w cenie 10 zł netto
- hurtowe ceny soczewek okularowych

Cennik usług (montaż pary soczewek):
- pełna: 10 zł
- żyłka: 20 zł
- patent: 50 zł

Kontakt:
telefon / faks 91 484 37 15
www.macrooptic.pl

Termin wykonania usługi - 24h od momentu otrzymania przesyłki.

Promocja! Do każdej pracy gratis ściereczka 

2018/170
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WYPOSAŻENIE PRACOWNI, WORKSHOP, WERKSTATT
ОБОРУДОВАНИЕ МАСТЕРСКОЙ

OPRAWY OKULAROWE, SPECTACLE FRAMES, BRILLEN-
FASSUNGEN ОЧКОВЫЕ ОПРАВЫ

AMERICAN LENS MAŻEX SEYKOPOL

CLEX POLSKA OPTIBLOK

JAI KUDO RAKO OPTYK SERWIS

BINOKL MACRO OPTIC RAKO OPTYK SERWIS

CAMRO MAŻEX SCORPION EYEWEAR

CLEX POLSKA OKO OPTICAL SEYKOPOL

DEK OPTICA OPTIBLOK SOLANO

HAYNE OPTOTECHNIKA TARPOL

IQ PRISMA ORATA TRESS

IDEA OPTICA OWP VADIM EYEWEAR

KAMEX PROSTAF VERMARI

ARGA OPTOTECHNIKA SEYKOPOL

ELEFANT OPTYKA OPTY SPORT SPECTRUM

MAŻEX POLAND OPTICAL TAR-POL

MACRO OPTIC RAKO OPTYK SERWIS

OPTI SERVICE SERV-OPTIC

SZKŁA KOREKCYJNE, OFTALMIC LENSES, BRILLENGLÄSER
ОЧКОВЫЕ ЛИНЗЫ
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AKCESORIA, ACCESSORIES, ZUBEHÖR
АКСЕССУАРЫ

WYPOSAŻENIE GABINETU, INSTRUMENTS, REFRAK-
TIONSGERÄTE, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

HAYNE MAŻEX SEYKOPOL

HUMEL OPTY SPORT SZAACH

MACRO OPTIC SERV-OPTIC TAR-POL

ARGA NETZ.PL SPECTRUM

HAYNE OPTOTECHNIKA SEYKOPOL

MAŻEX POLAND OPTICAL TAR-POL

MACRO OPTIC RAKO OPTYK SERWIS

HAYNE ORATA

SERWIS, SERVICE, DIENSTLEISTUNGEN
СЕРВИС

ARGA OPTI SERVICE RAKO OPTYK SERWIS

ELEFANT OPTYKA OPTOTECHNIKA TAR-POL

WYPOSAŻENIE EKSPOZYCJI, EXPO, LADENEINRICH-
TUNG, ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

732018/1





w w w . g o g g l e P A E . c o m



2018/1

20
18

/1


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	Strona 1

	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	Strona 1

	22
	23
	Strona 1

	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /RelativeColorimetric
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Brak)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




