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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! 
 

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

rok za³o¿enia 1985

 





FIRMA LOKALIZACJA STRONA

ALBINEX SULEJÓWEK 35

AM OPTICAL BYDGOSZCZ 17,25

AMERICAN LENS WARSZAWA 12

ARGA POZNAŃ 71

BINOKL JABŁONOWO 39

CAMRO SOPOT 2

CLEX POLSKA SZCZECIN 67

DEK-OPTICA WROCŁAW 18

ELEFANT OPTYKA POZNAŃ 70

ESSILOR POLONIA WARSZAWA 27

HAYNE POZNAŃ 14

HUMEL JÓZEFÓW 67

IQ PRISMA OPOLE 1

JAI KUDO POZNAŃ 29

KAMEX JÓZEFÓW 6

MACRO OPTIC SZCZECIN 72

MAŻEX WARSZAWA 70

MCRO POZNAŃ 63

NETZ.PL POZNAŃ 69

OKO OPTICAL STRZELIN 10,11
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FIRMA LOKALIZACJA STRONA

OLAF TABACZYŃSKI POZNAŃ 72

OPTI SERVICE KACZYCE 70

OPTIBLOK WARSZAWA 42

OPTOTECHNIKA KRAKÓW 68

OPTY SPORT ZIELONA GÓRA 70

ORATA WARSZAWA 6

POLAND OPTICAL CIESZYN 74,75

PROSTAF POZNAŃ 4,5,76

RAKO OPTYK SERWIS SZCZECIN 15

SERV-OPTIC KRAKÓW 66

SEYKOPOL ŁOMIANKI k/W-wy 71

SPECTRUM 2 WROCŁAW 67

SZKOŁA OPTYCZNA ŁÓDŹ 65

SZAACH KĘDZIERZYN-KOŹLE 70

TAR-POL NIEPOŁOMICE 68

TRESS BRODNICA 41

TRZPIL RUDA TALUBSKA 71

VERMARI/VB EYEWEAR WARSZAWA 31

VISARTI EYEWEAR INOWROCŁAW 69

VISTAN GERMANY 72

92018/2



Zapraszamy do naszego systemu zamówień
www.e-optics.eu







WOF 2018

05-07.05.2018  WENZHOU
www.expopromoter.com

PULA 2018

11-13.05.2018  CROATIA
www.eaoo.info

GIEŁDA OPTYCZNA
  

02.06.2018 WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

XLIX ZJAZD OKULISTÓW

06-07.06.2018  KATOWICE
www.pto.com.pl

SILMO BANGKOK
  

20-22.06.2018 BANGKOK
www.silmobangkok.com

SILMO SYDNEY
  

20-22.07.2018 SYDNEY
www.silmosydney.com

GIEŁDA OPTYCZNA
  

08.09.2018 WARSZAWA
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

GIEŁDA OPTYCZNA
  

05.10.2018 SOSNOWIEC
www.fundacjaszkolyoptycznej.pl

SILMO PARIS
  

28.09-01.10.2018 PARYŻ
www.silmoparis.com

HONG KONG OPTICAL FAIR    

07-09.11.2018 HONGKONG 
www.hktdc.com

TARGI OPTYKA
    

23-24.11.2018 POZNAŃ
www.targioptyka.mtp.pl

więcej informacji na: www.interoptyka.pl

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

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

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

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



delikatny 
zaczep

standardowe
mocowanie

 powłoka     
   lustrzana 

Wszystkie 
modele nakładek
polaryzacyjnych

-10%
10 szt.

-15%
25 szt.

1500
od

Większe 
opakowanie 
= niższa cena

PLN

Płyny do czyszczenia 
HAYNE Lens Cleaner 30 ml

100 szt.37900
PLN

100 szt.

Szczegółowe informacje: pełna kolorystyka i dostępne 
rozmiary na www.hayne.pl lub w Dziale Obsługi 
Klienta pod numerem telefonu +48 61 841 02 05.
Ceny PLN netto.
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Nadeszła wiosna, 
a wraz z nią mnóstwo pozytywnej energii. 
Budzimy się z zimowego snu, włączając 
do codzienności wiele barw, słońca oraz 
odrobinę szaleństwa. 

1. DEFRAME mod. 8544
2. DEFRAME mod. 8534
3. Forseti mod. 2853
4. DEFRAME mod. 8538
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Nasze najnowsze kolekcje opraw korekcyjnych DEFRAME i forseti PRESTIGE to przede wszystkim 
ciekawe kształty i różnorodność kolorów. Wszystko to wykonane z dbałością o każdy szczegół, 
przy użyciu najnowszych technologii łączenia ze sobą płyt, jak i również metalu z płytą.

Wiosenne modele cechuje niebanalne wzornictwo oraz wysoka jakość wykonania, co daje możli-
wość wybrania najodpowiedniejszej oprawy.
Marki DEFRAME oraz forseti PRESTIGE to świetna jakość zamknięta w eleganckich oprawach, 
zaprojektowanych zgodnie z najnowszymi trendami.
Produkt przeznaczony dla każdego kto pragnie się wyróżnić i nadać charakteru swojemu stylowi.

1. DEFRAME mod. 8534
2. DEFRAME mod. 8538
3. Forseti mod. 2623
4. DEFRAME mod. 8538

Opracowanie: Interoptyka 
na podst. mat.pras. IQ Prisma



MATERIAŁY
Materiały, z których wykonuje się okulary nadają im 

bardzo zróżnicowany wygląd, a ich połączenia dążą                        

do osiągnięcia kreatywnych i funkcjonalnych produktów. 

Materiały klasyczne, włókno octanowe i tytan, wyko- 

rzystywane są w wielu kombinacjach – podkreślając 

wyjątkowy styl i zalety takie, jak lekkość i wygoda. 

Funkcjonalność oraz  idealne dopasowanie leżą                             

u podstaw głównych zasad projektowania lekkich                                    

i minimalistycznych wzorów, co szczególnie widać                         

w przypadku kolekcji oprawek metalowych. 

Tytan, stal szlachetna oraz aluminium to najczęściej 

stosowane metale w optyce okularowej.                                                             

Kolorowe włókno octanowe z eleganckim wzorem 

to przykład klasycznych oprawek. W kolekcjach pojawiają 

się również modele przyjazne dla środowiska, wykonane  

z materiałów biodegradowalnych, takich, jak M49 - bio- 

plastik, który powstaje z surowców pochodzących                        

z odnawialnych źródeł. Mimo wszystko, klasyczne           

włókno octanowe pozostaje źródłem inspiracji dla 

projektantów, szczególnie tych, którzy w swoich projek-

tach oferują nietypowe wzornictwo, głębię koloru i efekty 

przeźroczystości. Zdarza się, że oprawki typu  „vintage”, 

znalezione w zakamarkach szaf, stają się podstawą dla 

nowych wzorów z kolekcji limitowanych.  

Okulary roku 2018 promują otwartość, przywiązują ogromną wagę                    
do detali i technologicznej precyzji. Powstałe modele 

okularów są bardzo lekkie, wygodne i odpowiednio dopasowane.

MIDO

1. Dek Optica mod. Bella col. 2751
2. KENCHI mod.  KE 1715 C3
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Jakość i percepcja dotykowa włókna                 
octanowego pozwalają na różnego rodzaju 
wykończenia oprawek: satynowe, z poły-
skiem, nieoszlifowane i tym podobne.              
Wiele z tych powierzchni można ze sobą 
łączyć w jednej oprawce.

Najpopularniejsze są oprawki miękkie w do- 
tyku o matowej teksturze, co daje uczucie 
ciepła i wygody. M49 i inne materiały ekolo-
giczne również posiadają te wszystkie zalety, 
co więcej są hipoalergiczne.

Połączenie materiałów takich, jak polimery            
z nadrukiem 3D z metalem, to zauważalny 
trend w kolekcjach oprawek i okularów prze- 
ciwsłonecznych w 2018 roku.  
To połączenie pozwala na świeże, bardziej kre- 
atywne i stylowe wykorzystanie materiału. 

1. Belutti mod. BDP 0142 C002
2. SOLANO mod.  cl90048g

92018/2 23



Nietypowe 
i zaawansowane
technologicznie
połączenia 
MATERIAŁÓW

Podkreślając innowacyjność we wszyst-

kich obszarach trendów w okularach, rozwój 

zaawansowanych materiałów, wiedzę techniczną 

oraz kreatywność kolorystyczną, MIDO 2018 przedstawia 

różnorodne międzynarodowe kolekcje okularów, gdzie moda           

i wyobraźnia spotykają się z przełomową technologią i innowacjami 

przyszłości. 

SOLANO 
mod. ss 20740c

24 2018/2
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Efekt wielu warstw  oraz niekończąca się fascynacja koncepcją 
„oprawki w oprawce” znalazły się w centrum uwagi, ponieważ 
różne materiały i możliwe ich połączenia zachęcają do ekspery-
mentowania, tworzenia projektów zindywidualizowanych, 
ekskluzywnych i artystycznie pięknych. Można również zaobserwować napływ 

innowacyjnych rozwiązań i zastosowania 
materiałów naturalnych takich, jak drewno 
oraz tych wykorzystywanych w rzemiośle 
artystycznym, jak róg bawoli, kamień, złoto, 
różowe złoto, srebro i jedwab. 
Artystyczne oprawki wykonane z miedzi 
oraz najnowocześniejsze oprawki bez 
zawiasów - z wytrzymałej żywicy syntetycz-
nej - to przykłady niezwykłych rozwiązań            
w tegorocznych trendach.

1. Klick Denmark mod. K 602 477,  2. Solano mod. ss 10246
3. Komono Opticals mod. Hailey White,  4. Dek Optica mod.   
frame 139
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Kiedy mówi się tyle o deta- 

lach projektu, opatentowane zawia-
sy stają się integralną częścią każdej kolekcji 

sezonowej. Te rozwiązania są bardzo zaawanso- 
wane technologicznie i na wysokim poziomie ze wzglę-

du na zastosowane materiały i wymogi estetyczne. Trend 
minimalistyczny sprawił, że powstały niemal niewidoczne 

mechanizmy o wysokim zaawansowaniu technologicznym.

Pojawia się także zamiłowanie do systemów modułowych, 
gdzie elementy oprawki można usunąć lub wymienić, w szcze-
gólności wnosząc urozmaicenie kolorystyczne. Poczynając          
od wymiennych zauszników i soczewek, poprzez możliwość 

usunięcia górnej i bocznej części oprawki oraz elemen-
tów składanych, dąży się do stworzenia przestrzeni 

dla projektów zindywidualizowanych i pro- 
duktów dopasowanych do aktywności 

klienta, wymogów technicznych,  
mody i stylu.

Unowocześnione projekty zawiasów.
System modułowy.
Zindywidualizowane detale.
Zaawansowane komponenty.

1. SOLANO mod. sp 60019 a
2. Belutti mod. BCM 001C003
3. Anne Marii mod. ams 20009 a

MIDO



Kup par  s onecznych soczewek progresywnych

Drug  bezbarwn  dostanieszza2z !

S oneczna para HV Identity Light w wersji:
• Transitions lub Transitions XTRActive  •  Polaryzacyjne  •  Barwione

Druga, promocyjna para HV Identity Light w wersji bezbarwnej.



Coraz więcej uwagi 
poświęca się najmniejszym 

komponentom: nitom, nanośnikom, 
końcówkom zauszników w celu poprawy 

jakości i precyzji oferowanego produktu.  Nit 
nie tylko pełni funkcję dekoracyjną, ale rów-
nież wzmacnia sam zawias. Nanośnik, zdej-
mowalny lub dopasowywalny, wykończony 
tytanem lub innym ciekawym materiałem, 

np. masą perłową, będzie „kropką nad  
i” w projekcie gwarantującym kom-

fort, poczucie luksusu i arty-
stycznego sznytu.  

1. KENCHI mod. KE 1601 C3,  2. For Art's Sake mod. Burton Blue,  3. Barn’s Limited Edition,  4. Anne Marii mod. am 20225 a

2

3

4

detale
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MIDO

Energię i jaskrawość kolorów da się zauważyć              
we wszystkich aspektach projektów okularów.  
Kolekcje przeciwsłoneczne i optyczne oferują 
ciągle poszerzającą się gamę kolorystycznych 
połączeń. Klasyczna czerń i biel, szylkret oraz 
odcienie Havana stoją zaraz obok odcieni neono- 
wych, pastelowych i egzotycznych. Sposób w jaki 
łączy się kolory, aby osiągnąć ten wyjątkowy efekt, 
jest głęboko przemyślany, zaawansowany tech- 
nologicznie i eksperymentalny, czerpiący z wielu 
dziedzin, takich jak sztuka, motoryzacja, biżuteria, 
żywność, kino oraz cyfrowa obróbka obrazu.

1. Belutti mod. BAP 018  c 003
2. Solano mod. s 10307 d

3. Dek Optica mod. FRAME 142 col. 183
4. EBK mod. 019 V

5. KAOS mod. KK 430 04

4

5
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neutralne . pastelowe . kryształowe . soczyste
Przyroda jest nieustannym źródłem inspiracji kolorystycznej w świecie okularów. Spokojne, eleganckie odcienie szarego beżu, 
ciepłej szarości, ciemnego i morskiego niebieskiego, oliwki i awokado oraz pozostałe delikatne barwy współgrają z przejrzysto-
ściami i nowym efektem kryształów – róży kryształowej, przydymionego kryształu i miedzi - kontrastując z bardziej odważną 
kolorystyką wiśniowej czerwieni, słonecznej pomarańczy i turkusu. Kolor wkradł się również do kolekcji najmniejszych elemen-
tów metalowych gdzie nakładany jest w różny sposób, czasem nawet ręcznie. 

6. La Matta mod. LM 3230 03
7. Kliik Denmark mod. K 604 485
8. Ogi Eyewear mod. 9121 2232

9. Dek Optica mod. Harriet col. 2893

Ultra �lolet (odcień roku 2018 w palecie Pantone) 

oraz pochodne pastelowego różu, wrzosu, różu 

antycznego, koloru jasno�oletowego i ametystu 

przyjęły się w kolekcjach damskich nadając 

miękkość, szyk i świeżość. 

Te nowe super odcienie łączą się z innymi delikatny-

mi pastelami w odcieniach dziecięcego błękitu, 

ciepłej żółci, pomarańczy i pistacji. 

92018/2 33
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1. Xavier Garcia mod. TINTO C02
2.  Belutti mod. SFJ 008 C001

3. La Matta mod. LM 3237 03
4. Anne Marii mod. ams 20007 d

5. Essilor mod. OUTDATED 2240 03
6. Essilor mod. OLIVE 2628 25

7. Essilor mod. IRIDESCENT TIE-DYE

W tegorocznych trendach królują kolorowe, gradientowe 
soczewki. Eklektyczne i dające wyjątkowy efekt, to numer 
jeden w kolekcji okularów przeciwsłonecznych, która    
uzupełniona jest lustrzanymi soczewkami i efektami przy- 
ciemnienia - wykonanymi w technice tie-dye – polegającej 
na stopniowym, coraz głębszym zabarwianiu. Inspiracje 
latami 90-tymi wprowadziły pastelowe oraz soczyste kolory, 
takie, jak: czerwień, pomarańcz, jaskrawy niebieski oraz 
szmaragdową zieleń - jako powrót do tamtych czasów.  

1

2

4

8

5

6

7

KOLORY
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Komono-Opticals 
mod. Beaumont- Rose-Silver, 

clip-on: Gold-Brown





Kolekcję okularów 
przeciwsłonecznych zdo- 

minował w 2018 roku ekscen-
tryczny, undergroundowy, wylu-

zowany styl rockowy z nutką sci-� 
lub old-schoolowości. Wybór kształ- 
tów jest nieograniczony, w rozmia-
rach mini i maxi, zawsze z �nez- 

ją i nawiązaniem do lat 60-tych, 
70-tych oraz 80-tych,           

a także 90-tych.

Oku-
lary małe, zgrabne, 

w stylu Matrix stały się już 
ulubionym modelem gwiazd. 

Na scenę wkraczają również bar- 
dzo wąskie i wydłużone oprawki             
z włókna octanowego z płaską gór- 
ną częścią oprawki (przypomi-          
nające okulary półpełne) oraz 

okulary kocie, owalne, w bar- 
dzo wąskiej oprawie 

metalowej.

SENSACJA WŚRÓD

OKULARÓW
PRZECIWSŁONECZNYCH

MIDO

1

2

3
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1. Xavier Garcia mod. DAIQUIRI C02
2. DEFRAME mod. 9037 C3 
3. Black�n mod. ARC BF 822 col. 840
4. KENCHI mod. KE S503 C1
5. ULTRALIMITED mod. Giglio
6. La Matta  mod. LM 3236 03 a
7. GAZUSA mod. Giotto
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science-fiction kontra old-school

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE

Następcy sześciokątnych, poligonalnych 
lub nawet ośmiokątnych oprawek oraz 
niezwykle zabawnych szpiczastych „kocich 
oczu” - nawiązują do najbardziej wymyśl- 
nych projektów lat 50-tych, oferując 
ekscentryczny wygląd z silnym i pew- 
nym zaznaczeniem kobiecości.

Kształty oversize’owe 
to duże i odważne oprawki 

typu �at-top. Pojawiły się też 
pilotki w nowej odsłonie oraz wy- 

glądające jak duże bańki, zaokrąglo-
ne i owalne okulary z lat 60-tych,            
a także okulary „muchy”. Wszystkie 

te modele emanują szykiem                   
i rzucają delikatny urok 

femme-fatale. 

1. Xavier Garcia mod. Margarita
2. Anne Marii mod. ams 20003 c 
3. Barn’s mod. Mimialeblanc’s EV238 2018/2





Do kolekcji wróciły osłony przeciwsłoneczne nawiązując tym samym do lat 80-tych i 90-tych. 
Wprowadzono ciekawe rozwiązania technologiczne zaczerpnięte z dziedziny sportu.      
Kształty oprawek są oversizowe, z wieloma charakterystycznymi detalami takimi, jak lase- 
rowe nacięcia, ćwieki metalowe, jaskrawe i lustrzane soczewki.

 Analiza trendów 2018 - Eyestylist.com
Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. Mido

40 TRENDY  1(3)

4. Anne Marii mod. ams 10002 b
5. Belutti. mod. SFJ 014 C001
6. Xavier Garcia mod. ORUJO C04
7. INVU mod. INVU B 2805 B
8. Okia mod. Frameout 360° Hinge
9. EBK mod. 012 S M 026         
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MEDIOLAN, 27 lutego 2018 – 48. edy-
cja MIDO – światowego lidera targów 
optycznych przerosła wszelkie ocze-
kiwania. Ponad 58 000 wejściówek 
zostało rozdystrybuowanych pośród 
profesjonalistów w branży optycznej 
z całego świata, którzy mieli okazję 
doświadczyć cudu stale rozwijających 
się targów MIDO. Targi zajmowały 
powierzchnię 7 pawilonów. Były wy-
pełnione wydarzeniami, innowacyj-
nymi rozwiązaniami i dawały wiele 
możliwości uczestnikom. Wzrost fre-
kwencji odwiedzających z zagranicy 
jest namacalnym dowodem na to, 
że to wydarzenie ma coraz większy 
zasięg międzynarodowy. Obecność 
Włochów w ciągu trzydniowych tar-
gów utrzymywała się na tym samym 
poziomie.  W rezultacie, odnotowano 
4,9% wzrost we frekwencji i 5% wzrost 
powierzchni wystawowej, wraz z re-
kordową liczbą wystawców - 1 305.

Wydarzenie to cieszyło się rów-
nież dużym zainteresowaniem me-
diów społecznościowych. Hashtag 
#MIDO2018 przekroczył liczbę pół 
miliona wpisów: komentarzy, polu-
bień i udostępnień. Użytkownicy me-
diów społecznościowych aktywnie 
uczestniczyli w relacjach newsowych 

z targów i wstawiali 100 000 polubień 
dziennie. Wydarzenia były transmi-
towane na żywo, głównie na Insta-
gramie, prosto z centrum wydarzeń. 
Posty były nieustannie zamieszczane 
przez odwiedzających, blogerów, in-
fluencerów oraz VIPów. Jednocześnie 
relacje z wydarzenia umieszczano na 
oficjalnym profilu targów: official@
mido_exhibition.

„MIDO w świecie okularów znaczy tyle 
samo, co noc Oscarowa w świecie fil-
mu - zauważył Prezes MIDO Giovanni 
Vitaloni. Nasze targi cieszą się coraz 
większym zainteresowaniem profesjo-
nalistów z branży okularów, którzy trak-
tują je jako najważniejsze wydarzenie 
roku w naszej specjalności, dlatego też 
ich obecność jest niezmiernie istotna. 
Tak liczna reprezentacja przedstawicie-
li branżowych świadczy o dynamizmie 
rozwoju sfery tworzenia okularów. Przy-
witaliśmy 1305 wystawców na wydarze-
niu, które z roku na roku dostarcza co-
raz więcej rozrywki i staje się ciekawsze, 
pozwala rozwinąć kreatywność i jedno-
cześnie nawiązać kontakty biznesowe 
w ciągu trzydniowych targów.  Posia-
damy umiejętność dostosowywania 
naszego podejścia do specyficznego 
charakteru imprezy, dlatego też nasze 

targi są „wyjątkowe” i bardzo popularne 
–  to eleganckie i przyjemne wydarzenie 
– gdzie na co dzień zawiera się transak-
cje biznesowe i tworzy sieci kontaktów 
na poziomie światowym”.

Tegorocznym tematem przewodnim 
była innowacyjność włożona w ramy 
spektakularnych doświadczeń i moż-
liwości biznesowych dla profesjona-
listów z branży. Po terenie targów 
z dumą przechadzały się gwiazdy 
sportu, świata internetowego i roz-
rywki. Waga targów MIDO dla włoskie-
go świata biznesu została podkreślona 
przez obecność Podsekretarza Rozwo-
ju Gospodarczego -  Ivana Scalfarotto,  
który wraz z Prezydentem Mediolanu 
- Giuseppe Sala i Prezesem Fiera Mi-
lano - Fabrizio Curci, przecięli wstęgę 
inauguracyjną, potwierdzając tym sa-
mym, że okulary włoskiej produkcji są 
głównym filarem umiędzynarodowie-
nia włoskiej doskonałości.   

Nurt innowacji przejawił się również 
podczas pokazu najnowszych tren-
dów, gdzie poświęcono bardzo dużo 
miejsca na nowinki technologiczne, 
sprzętowe, a także na dogłębną anali-
zę najnowszych modyfikacji w branży. 
Innowacje targów MIDO 2018 obej-

48. EDYCJA MIDO BIJE WSZYSTKIE SWOJE REKORDY
EDYCJA 2018 KOŃCZY SIĘ 4,9% WZROSTEM

 
Niesamowite wyniki sprzedaży online i sprzedaży stacjonarnej oraz zwiększona 

frekwencja gości międzynarodowych.  Czołowe targi optyczne potwierdzają swój globalny 
zasięg i pozycję lidera, a także swoją rolę jako eksperta w organizacji wydarzeń targowych.    

 

 
MIDO PRESS OFFICE - Mailander srl – Via Cavour 21, Torino; Via Achille Papa 30, Milano +39 011 5527311 
Marcella Laterza m.laterza@mailander.it  
Damir Biuklic d.biuklic@mailander.it 
Stella Casazza s.casazza@mailander.it 
Chiara Ferraro c.ferraro@mailander.it  

 
 

MIDO 2016 IS “MORE!” 
More sections, more exhibitors, more visitors 

Never Ending Wonder returns from February 25 to 27, 2017 
 

Milan, March 1st, 2016. Edition number 46 of MIDO closed yesterday, standing out with results 
that were all more: increased exhibition space - the new MORE! area was a winner with everyone 
- a rise in the number and quality of exhibitors, with 106 new entries and the best of the industry 
from all over the world plus the new all-time record of over 52,000 visitors, up by 7% on 2015. 
 
“Our challenge was not just to repeat the success of last year”, commented the President of MIDO, 
Cirillo Marcolin, “but to try and do more. Thanks to participation and input from all the companies, 
buyers and media who confirmed their confidence in us, we have once again managed to reaffirm 
the world leadership position of this big event. The quality of products, events and guests we saw 
at MIDO are proof of the excellent results we have achieved again this year”.  
 
“Feedback from exhibitors”, commented the Vice President of MIDO Giovanni Vitaloni, “says it all 
about the positive, proactive mood that dominated at this edition, strengthening our conviction 
that continual, relentless dedication to research and scouting for new businesses is the right way to 
go”. 
 
MIDO 2016 was also more social: compared to previous editions, it saw a 100% increase in 
exhibition-related content and interaction. The official hashtag #MIDO2016 featured in over 
10,000 Instagram posts and Tweets, while since the opening of the event the number of Facebook 
fans has increased by more than 2000.  
 
Here’s looking forward to the next MIDO, from February 25 to 27, 2017. 

targi optyczne 
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mowały  między innymi wprowadze-
nie aspektów ochrony oczu. Po raz 
pierwszy zorganizowano „Dzień na 
rzecz świadomości zdrowych oczu”. 
Inicjatywa ta połączyła międzynaro-
dowe instytucje i stowarzyszenia dzia-
łające w obszarze zdrowia wzroku. To 
ważne przedsięwzięcie mogłoby w przy-
szłości przyczynić się do powstania 
ministerialnego rejestru projektów 
we Włoszech, którego celem byłoby 

zwiększanie zdrowotnej świadomości 
społeczeństwa, a także działalność na 
szczeblu międzynarodowym (pomię-
dzy stowarzyszeniami) polegająca na 
dialogu i tworzeniu wspólnych kam-
panii.

Zarezerwujcie sobie miejsce w kalen-
darzu na targi MIDO 2019: Od 23 lute-
go do  25 lutego, aby ponownie prze-
żyć cud MIDO!
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MIDO 2019 
odbędzie się 

w dniach 
23 - 25 lutego 

targi optyczne 
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Polskie firmy uczestniczące w targach MIDO 2018: AM OPTICAL, BELFORD OPTICAL,  BELUTTI, DG GROUP, MDT, 
MERTZ EYEWEAR, OKO OPTICAL, PROSTAF, SCORPION EYEWEAR, TISARD EYEWEAR, UZO, VERMARI EYEWEAR

obszerna fotorelacja znajduje się na www.interoptyka.pl oraz na Facebook.com/MagazynOko
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Od wielu lat marka Belutti regularnie 
uczestniczy w najważniejszych wy-
darzeniach optycznych. Po stycznio-
wych targach OPTI w Monachium, 
nie mogło nas również zabraknąć 
na największej międzynarodowej 
imprezie poświęconej branży op-
tycznej - MIDO 2018. Mediolan 

był kolejnym, ważnym punktem na 
targowej mapie marki Belutti. Była 
to okazja do nawiązania kontak-
tów branżowych i zaprezentowania 
asortymentu Klientom krajowym                 
i zagranicznym. Targi w Mediolanie 
to niezwykłe wydarzenie, które pre-
zentuje i udowadnia ogrom i poten-
cjał branży optycznej.
Projekt stoiska jest bardzo ważnym 
elementem komunikacji z klientami.   
Zaaranżowaliśmy białe tło do wyeks-
ponowania zdjęć z Sycylii promują-

cych tegoroczne przesłanie marki 
„Back to the roots”. Dodatkowe ele-
menty wystroju ograniczyliśmy do 
minimum.  
Marka Belutti konsekwentnie prowa-
dzi ekspansję zagraniczną nawiązując 
relację z kolejnymi dystrybutorami. 
Każde spotkanie z naszymi klientami 

staje się inspiracją do dalszych dzia-
łań, a targi stwarzają możliwość za-
poznania się z kierunkiem rozwoju 
branży, innowacyjnymi rozwiąza-
niami oraz nowatorskimi technolo-
giami. Wachlarz naszych produktów 
cieszył się popularnością i dużym 
zainteresowaniem wśród zwiedzają-
cych, a udział w wydarzeniu dał nam 
wiedzę o aktualnych tendencjach.
Po raz kolejny Klienci docenili ja-
kość, modny design, nowoczesne 
kształty i intrygujące detale zdo-

biące produkty naszej marki. Targi 
zaowocowały wieloma biznesowy-
mi kontaktami, rozszerzeniem liczby 
dystrybutorów na rynku światowym 
oraz inspirującymi rozmowami o roz-
woju branży optycznej. Miło nam 
poinformować, że oprócz ekspansji 
w Europie zachodniej udało nam się 

nawiązać relacje handlowe w Tune-
zji, Iranie, Argentynie i Dubaju.
Aktualnie przygotowujemy się do 
uczestnictwa w kolejnych wydarze-
niach na arenie międzynarodowej                                      
w tym na paryskich targach Silmo,
które odbędą się w dniach 28.09.-
01.10.2018 r.
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SCORPION EYEWEAR po raz 7. na MIDO
- relacja z targów optycznychSCORPION EYEWEAR po raz 7. na MIDO

- relacja z targów optycznych

48. edycja globalnych targów branży optycznej –
MIDO - przeszła do historii. Również SCORPION 
EYEWEAR już po raz 7. dołączył do grona 
wystawców na w tym wydarzeniu. Ponownie
zostały pobite rekordy frekwencji (aż 58 tyś.
odwiedzających), ilości stoisk (1305 firm z całego 
świata) oraz liczby postów z hasztagiem #MIDO 
2018 (ponad 500 tyś. i wciąż rośnie). Ogromne
zainteresowanie MIDO przełożyło się również na 
tłumy na stoisku SCORPION EYEWEAR .

Obecnym oraz potencjalnym parterom 
biznesowym zostały zaprezentowane najnowsze 
modele opraw korekcyjnych i okularów 
przeciwsłonecznych marki Tonny, w tym 
najnowsza linia patentek - TONNY Titanium oraz 
kolekcja dziecięca - TONNY Kids. Spotkania                  
z włoskimi kontrahentami zaowocowały między 
innymi pozyskaniem znaczącego dystrybutora na 
obszarze Sycylii.  Była to też idealna okazja na umocnienie wizerunku Scorpiona na arenie 
międzynarodowej, gdzie firma jest już dobrze rozpoznawalna. Już za rok kolejna wystawa optyczna -
MIDO, gdzie nie tylko wypada być, ale jest to konieczność!
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Startuje ogólnopolska kampania 
edukacyjna CZAS NA WZROK40+

Rozmazany tekst w gazecie, słaba akomodacja oka, gorsze widzenie po zmroku – to codzienność 
wszystkich, których dosięgła już prezbiopia. Prezbiopia jest efektem naturalnych zmian układu 
wzrokowego zachodzących z wiekiem. Dotyczy każdego po 40. roku życia i objawia się trud-
nościami z wyraźnym widzeniem z bliska, szczególnie przy słabym oświetleniu. Choć łatwa do 
skorygowania, mało kto z osób nią dotkniętych sięga po pomoc specjalisty. Ten stan rzeczy ma 
zmienić kampania CZAS NA WZROK 40+, zainaugurowana 19 lutego w Warszawie.

2018/2

wydarzenia

Okularnicy po czterdziestce
Jak pokazują badania przeprowa-
dzone w styczniu 2018 r. przez PBS 
Sp. z o.o., wyraźnego pogorszenia 
wzroku doświadcza prawie każdy 
Polak po 40. roku życia. Responden-
ci, osoby w wieku 40-55 lat, wskazują 
zgodnie podobny zestaw odnotowa-
nych u siebie objawów: rozmazujący 
się tekst smsa w telefonie, trudności 
w czytaniu menu w restauracji czy 
pracy przy komputerze. Aż 94 proc. 
z nich potwierdza też, że musi odsu-
wać tekst od oczu, aby go w ogóle 
przeczytać, ponieważ z bliska jest 
niewyraźny. Pytani o przyczyny ta-
kiego stanu rzeczy, polscy czterdzie-
stolatkowie często błędnie wskazują 
komputery. Choć długa praca przed 
monitorem nie wpływa na wzrok ko-
rzystnie, wszystkie opisane powyżej 
objawy świadczą o prezbiopii – natu-

ralnym pogarszaniu się wzroku wraz 
z wiekiem, które dotyka każdego, 
niezależnie od trybu życia i stanu 
zdrowia.

Powszechny problem, niska świa-
domość
Choć na prezbiopię cierpi prawie 100 
proc. Polaków po 40. roku życia, o ist-
nieniu takiego zjawiska wie tylko co 
10. osoba. Jeszcze mniej prezbiopów 
potrafi odpowiedzieć na pytanie,         
w jaki sposób można ich przypad-
łość korygować i co zrobić, by żyć 
z nią komfortowo. Choć ponad ¾ 
czterdziesto- i pięćdziesięciolatków 
nosi okulary, tylko u 13 proc. z nich 
są to okulary progresywne, właściwe 
do korekcji prezbiopii. Okulary takie 
poprawiają jednoczesne widzenie na 
odległości bliskie, dalekie i pośred-
nie, co jest bardzo ważne, ponieważ 

prezbiopia oprócz problemów z wi-
dzeniem z bliska, powoduje trudno-
ści z widzeniem dali, a także z szybką 
adaptacją oka do zmiany odległości. 
Okulary progresywne to również 
rozwiązanie wygodne – jedna para 
zastępuje kilka innych, noszonych 
zamiennie do pracy, czytania, pro-
wadzenia samochodu. Powinny być 
dobrane przez specjalistę, bo prez-
biopia to proces postępujący i dobre 
okulary progresywne są w stanie nie 
tylko skorygować jej objawy, ale i na 
jakiś czas przyhamować rozwój.

Teraz czas na wzrok
19 lutego w siedzibie Polskiej Agen-
cji Prasowej w Warszawie zainau-
gurowano ogólnopolską kampanię 
edukacyjną CZAS NA WZROK 40+, 
która ma za zadanie propagować 
wiedzę o prezbiopii oraz metodach 

fot. INTEROPTYKA
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jej korekcji, a także zachęcać osoby 
po czterdziestce do regularnego ba-
dania wzroku.
Mając 40 i więcej lat powinniśmy wy-
robić sobie nawyk badania wzroku co 
rok – mówi Mirosław Nowak, przed-
stawiciel organizatora kampanii, 
Grupy Essilor. Badania pokazują, że 
robimy to znacznie rzadziej lub nawet 
wcale, a tymczasem, gdy dotyka nas 
prezbiopia, tylko regularna kontrola 
wzroku u optometrysty i noszenie od-
powiednich okularów zagwarantują 
nam zachowanie dawnego komfortu 
życia – dodaje.
Jak pokazują badania wykonane na 
potrzeby kampanii, Polacy nie tylko 
nie kontrolują wzroku regularnie, ale 
i nie zawsze wiedzą, gdzie mogą to 
zrobić. Aż 41 proc. respondentów 
nie wie, że zamiast czekania w kolej-
ce do lekarza, może się w tym celu 
udać do optometrysty pracującego 

w zakładzie optycznym, który posia-
da kompetencje w zakresie badania 
wzroku oraz może na miejscu dobrać 
stosowną metodę korekcji – okulary 
progresywne. To z myślą o nich w ra-
mach kampanii CZAS NA WZROK 40+ 
stworzono stronę internetową www.
czasnawzrok.pl z wyszukiwarką part-
nerskich zakładów optycznych w ca-
łej Polsce, a także infolinię 662 902 
000, przy której dyżurują specjaliści.

Edukacja, informacja, korzyści
Kampania CZAS NA WZROK 40+ obej-
mie szereg działań informacyjnych      
i edukacyjnych. Oprócz wspomnia-
nej strony www i infolinii funkcjo-
nować będzie edukacyjny fan page 
na Facebooku, a temat prezbiopii 
zaistnieje szeroko w programach TV 
i Internecie. Każdy kto weźmie udział 
w kampanii, będzie mógł skorzy-
stać z porad specjalistów i bezpłat-

nych badań wzroku, wykonywanych                    
w partnerskich salonach optycznych 
w całym kraju, a także otrzymać zniż-
kowy voucher na wykonanie okula-
rów progresywnych.
Kampanię wspierają ambasadorzy               
w wieku 40+. To zaangażowani               
w propagowanie wiedzy o prezbiopii 
celebryci-okularnicy, m.in. Marzena 
Rogalska, Danuta Stenka, Artur Żmi-
jewski, a także autorzy popularnych 
blogów: Dizajnuch, Fajna baba nie 
rdzewieje, Lawendowy dom, Trend-
Dash, Pinot Noir, Styleman.
Kampania potrwa do końca roku 
2018 r.

Źródło cytowanych danych: badanie opinii, postaw, 
zwyczajów i wiedzy na temat dbania o wzrok, prze-
prowadzone na zlecenie Grupy Essilor przez PBS Sp. 
z o.o. w styczniu 2018 r, na reprezentatywnej grupie 
Polaków n=602 w wieku 40-55 lat.

 Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst mat. pras. GRUPY ESSILOR
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SILMO FAMILY

Od wielu lat znaczenie targów 
SILMO Paris wykracza poza 
coroczne spotkanie branży. 
Może Pan o tym pokrótce 
opowiedzieć?

Od swojego powstania w 1967 roku 
(z inicjatywy optyków z Oyonnax                 
i Morez) targi SILMO nie przestają 
się zmieniać, aby każdego roku móc 
zaproponować wystawcom i odwie-
dzającym ofertę o wysokiej wartości 
dodanej.  

Łącząc modę i zdrowie, zaawanso-
wanie technologiczne i wydajność, 
wyprzedzanie trendów i inspiracje, 
spotkania biznesowe i miłą atmosfe-
rę, SILMO Paris zawsze miały ambicję 
być czymś więcej niż salonem dla pro-
fesjonalistów. 

Od pierwszego pokazu okularów po 
forum poświęcone niedowidzeniu,  

od utworzenia sektora Village po 
programy szkoleń, targi SILMO Paris 
potrafią się zmieniać i tworzyć nowe 
standardy przy okazji każdej edycji. 
Nasza historia i tradycja są tego do-
wodem. 

Obecnie SILMO jest marką, która 
opiera się na dwóch głównych fila-
rach. Pierwszy to produkty i usługi, 
które pomagają profesjonalistom                       
w rozwoju ich działalności. Drugi - Sil-
mo Family – sieć międzynarodowych 
imprez targowych dla profesjonali-
stów, które rozwijają się i zyskują na 
znaczeniu. Do rodziny Silmo, oprócz 
SILMO Paris, należą SILMO Istanbul, 
SILMO Sydney i SILMO Bangkok.
SILMO Paris to najważniejsze spot-
kanie profesjonalistów z branży op-
tycznej, stanowiące otwarcie nowego 
sezonu.  Mamy nadzieję, że pozostałe 
imprezy z grupy Silmo Family odniosą 
podobny sukces. 

Skąd to nawiązanie do rodzi-
ny?

Symbolicznie historia rodziny to: 
przeszłość, geografia, ważne wspo-
mnienia, osoby, które wskazały nam 
właściwą drogę, pokazały kulturę, 
tradycję i wartości… Wartości prze-
kazywane z pokolenia na pokolenie, 
wszędzie tam, dokąd się udajemy… 
Tradycje, które pielęgnujemy oraz 
uroczystości, które celebrujemy… 
Różne osobowości powiązane silnymi 
więzami, które wzajemnie się wzbo-
gacają, stymulują… Wspólne pro-
jekty pozwalające się spotkać, nawet                                                        
w trudnych chwilach… Żywy orga-
nizm, który się zmienia, podróżuje, 
spotyka inne kultury, ma dzieci, wita 
nowoprzybyłych.  

Biorąc pod uwagę wszystkie te kryte-
ria, SILMO jest wielką rodziną i ciągle 
się rozrasta! 
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Eric Lenoir, dyrektor targów SILMO Paris, opowiada o międzynarodowym rozwoju 
Silmo Family.

targi optyczne 



Czym wyróżnia się oferta SIL-
MO?
Proponujemy wystawcom i odwie-
dzającym coraz więcej nowych usług. 
Stworzyliśmy centrum zasobów o wy-
sokiej wartości dodanej sygnowane 
znakiem SILMO, które ma na celu do-
starczać profesjonalistom sprawdzo-
ne informacje i dobre narzędzia.
 •    WSPÓŁDZIAŁAĆ z SILMO MATCH
Aplikacja służąca nawiązaniu kontak-
tu, umówieniu spotkania, wymianie 
poglądów i zwiększeniu możliwości 

prowadzenia biznesu.   
•   SZKOLIĆ SIĘ z SILMO ACADEMY
Okazja do podniesienia kwalifika-
cji zawodowych, dzięki programom 
szkoleń obejmującym najnowsze 
osiągnięcia naukowe. 
 •    BŁYSZCZEĆ dzięki SILMO D’OR 
Ikoniczna nagroda, która docenia 
talent i know-how całej branży. Co 
roku profesjonaliści z niecierpliwością 
oczekują na ogłoszenie listy laurea-
tów.  
  •    WYPRZEDZAĆ z SILMO NEXT

Nowość edycji 2018: SILMO NEXT pre-
zentuje wszystko, co dotyczy innowa-
cji i trendów; jest to swego rodzaju 
„think tank”  pomagający odwiedzają-
cym i wystawcom wyprzedzać zmia-
ny na rynku i zaplanować przyszłość  
branży optycznej.  
  •    UCZESTNICZYĆ z SILMO LIVE 
Szereg usług i aplikacji ułatwiających 
wizytę i zmieniających targi w wyjąt-
kowe wydarzenie.  
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SILMO Paris to znacznie więcej niż targi.  
Silmo Family łączy ponad 1 200 firm z sektora optycznego i 49 000 odwiedzających, 

profesjonalistów z całego świata. 
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GDAŃSK W sobotę 17 lutego 2018 
roku w Hotelu Hanza odbyło się Semi-
narium Szkoleniowo-Wystawiennicze 
zorganizowane przez Pomorski Cech 
Optyków. W spotkaniu uczestniczyli 
optycy i optometryści z całej Polski 
oraz renomowane firmy z branży op-
tycznej takie jak.: Essilor Polonia, Look, 
Menrad Polska, Scorpion, Topcon oraz 
Valeant (Bausch+Lomb).  Szkolenie
w dużej mierze nastawione było na 
problematykę prowadzenia salonu 
optycznego, dlatego też głównym pre-

legentem spotkania był trener biznesu 
i metodyki komunikacji interpersonal-
nej, zawodowy negocjator i mediator 
do rozwiązywania sporów między 
podmiotami gospodarczymi – Tomasz 
Krawczyk. Podczas warsztatów pro-
wadzonych przez Tomasza Krawczyka 
omówione zostały m.in.: rola i misja sa-
lonu optycznego, modele i standardy 
sprzedaży, psychologia podejmowania 
decyzji zakupowej, proces obsługi 
klienta oraz motywacja personelu. 
Ponadto odbyły się również krótsze, ale 

nie mniej interesujące wystąpienia:
- Marka Skorupskiego, Okulisty, Lekarza 
Medycyny pt. „Najpierw soczewki... po-
tem okulary. Nie radzę sobie z soczew-
kami kontaktowymi, czy dam radę 
z okularami...?”,
- Adama Mamoka, Dyrektora Zarządza-
jącego w firmie Essilor Polonia Sp. z o.o. 
pt. „Optyk z perspektywy klienta”,
- Jędrzeja Kućko, Kierownika ds. Infor-
macji Okulistycznej w firmie VP Valeant 
Sp. z o.o, Sp. j . (Bausch Lomb) pt. „Ofer-
ta edukacyjna B+L:, 

amelie Morel,  President of SILMO
and giovanni Vitaloni, President of MIDO

are pleased to invite you,

for the exclusive presentation of the 6th edition of 

OPtIcaL MOnItOr, a SILMO-MIdO joint study 

analyzing consumer buying habits and the optical market 

in the main european countries

 French/English simultaneous translation will be available

                     POWERED BY

Free entrance. Online pre-registration recommanded:
cLIcK here tO regISter
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-  Piotra Gawrona, Dyrektora Zarządzającego w firmie 
Menrad Polska pt. „Gotowi na zmiany?!”.

Wszystkim uczestnikom – zarówno prelegentom, wy-
stawcom, jak i słuchaczom – Pomorski Cech Optyków 
pragnie gorąco podziękować za tak miłe i profesjo-
nalne spotkanie. Wyrażamy też gorącą nadzieję, że 
kolejne szkolenia organizowane przez Pomorski Cech 
Optyków spotkają się z równie dużym zainteresowa-
niem. 

492018/2

 
Pomorski Cech Optyków

Fot. INTEROPTYKA, 

więcej zdjęć na www.interoptyka.pl
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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.

38 TRENDY  2(2)

Opracowanie:  INTEROPTYKA na podst. mat. 
pras. KRIO,  38PR & Content Communication
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Optometrysta w Polsce
Zakres czynności jest zde�niowany 
poprzez Rozporządzenie Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
28.08.2014 r. w sprawie klasy�kacji 
zawodów i specjalności na potrze-
by rynku pracy oraz zakresu jej sto-
sowania. 
Dziennik Ustaw z 2014 roku. Kla-
sy�kacja zawodów i specjalności 
– 229501

Optometryści zajmują się diag-
nozowaniem zaburzeń wzroku;              
w przypadku spostrzeżenia zmian 
sugerujących odstępstwa od norm 
�zjologicznych, kierują pacjentów 
do lekarza specjalisty. Udzielają 
porad z zakresu pielęgnacji oczu   
i przepisują pomoce optyczne lub 
zalecają stosowanie innych form 
terapii zaburzeń wzroku. 
Okulista to przede wszystkim 

specjalista w zakresie diagnostyki     
i leczenia chorób oczu:

 • Patologie
 • Farmakologia
 • Chirurgia
 • Konsultacje pozabiegowe
 • Okulistyka pediatryczna, 
   geriatyczna
 • Wiedza kliniczna

 

Optometrysta – to autonomiczny zawód należący do systemu ochrony zdrowia. Optome-
trysta wykonuje pomiary parametrów układu wzrokowego, wykrywa odstępstwa od norm 

soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych. Prowadzi lub nadzoruje rehabilitację 
układu wzrokowego. 
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medycyna
i optyka

choroba stan obecny przewidywania

ZAĆMA 980 tys. chorych w 2035 r. 1.3 mln chorych

JASKRA 490 tys. chorych w 2035 r. 600 tys. chorych

AMD* 1.9 mln chorych w 2060 r. 2.5 mln chorych

DME* 150 tys. chorych w 2030 r. 200 tys. chorych

Prognozy dotyczące chorób oczu wynikające z procesu 
starzenia się populacji

zwyrodnienie plamki żółtej *
cukrzycowy obrzęk plamki*

Międzynarodowa de�nicja, Międzynarodowe Porozumienie 
Optometryczne i Optyczne, 1993 r.
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Co może zyskać okulista na 
współpracy z optometrystą? 

Optometrysta nie tylko powinien 
wiedzieć, jaki parametr oka jest ba-
dany przy pomocy jakiego przyrzą-
du, ale także zdawać sobie sprawę   
z ograniczeń metody i znać jej za-
sady działania. Jest to „inżynier na 
pokładzie”. 

Kim więc jest Optometrysta?

Optometrysta jest partnerem okuli-
sty w procedurach diagnostycznych 
dotyczących chorób oka i systemu 
wzrokowego. „Optometrysta zgod-
nie z logiką, jest  pierwszym klucz-
nikiem do świata ochrony wzroku, 
działającym zgodnie z ustalonym 
ale elastycznym zestawem zdefi-
niowanych umiejętności profesjo-
nalnych i zasad etyki....” 

Masnik K. & Gravzey, 2004

Odpowiednia komunikacja pomię-
dzy okulistą i optometrystą jest 
podstawą dobrej współpracy po-
między nimi. Powinna mieć ona 
na celu całościową opiekę nad 
pacjentem, obejmującą zarówno 
procesy fizjologiczne związane                              
z prawidłowym funkcjonowaniem 
układu optycznego oka i dobór od-
powiednich rozwiązań optycznych 
w celu poprawy jakości widzenia, 
jak i aspekty okulistycznej pomocy 
pacjentowi, związane z leczeniem 
farmakologicznym i chirurgicznym, 
a potem z rekonwalescencją pa-
cjenta. Optometryści, którzy pra-
cują w klinikach okulistycznych, są 
specjalistami odpowiedzialnymi za 
przeprowadzenie wizyt kwalifika-
cyjnych pacjentów do zabiegów 
chirurgicznych, takich jak chirur-
gia refrakcyjna rogówki, wszczepy 
soczewek fakijnych lub multifokal-
nych. Wizyty kwalifikacyjne do ta-

kich zabiegów wymagają wiedzy                                                                     
z zakresu biometrii gałki ocznej oraz 
funkcjonowania układu optyczne-
go oka. Zaawansowana techno-
logia umożliwia zaproponowanie 
pacjentowi coraz większej liczby 
rozwiązań problemu dotyczącego 
jakości widzenia; w tym zakresie 
kompetencje lekarza powinien uzu-
pełniać optometrysta, który dzięki 
swojej wiedzy w dziedzinie optyki 
widzenia może wybrać dedykowa-
ną dla danego pacjenta technikę 
rozwiązania problemu.

Opracowanie: INTEROPTYKA na podst. 
Komunikacja optometrysta-okulista 
dr inż. Magdalena Asejczyk-Widlicka 
Katedra Optyki i Fotoniki, Politechnika 

Wrocławska 

Kraj Optometryści/Okuliści współczynnik

Wielka Brytania 2.3/0.38 6.0

Dania 3.18/0.62 5.0

Hiszpania 3.6/0.77 5.0

Norwegia 2.88/0.73 4.0

Niemcy 2.11/0.81 2.6

Holandia 0.7/0.42 1.6

Szwajcaria 1.2/1.93 0.6

Francja 0.47/0.92 0.5

Czechy 0.95/3.79 0.2

Polska 0.44/1.09 0.4

średnia w Europie 1.25/1.03 1.2

Liczba Optometrystów i Okulistów na 10 tys. populacji

ECOO, Blue Book 2017

Czy komunikacja pomiędzy optometrystą 
i okulistą jest konieczna?



W dniach 16-17 marca 2018 r. na tere-
nie Międzynarodowych Targów Po-
znańskich odbyła się wiosenna edycja 
Poznańskiego Salonu Optycznego.
Zwiedzający mieli przyjemność zapo-
znania się z nowymi trendami mody 
okularowej na rok bieżący. 
Bardzo szeroka oferta wystawiennicza 
i handlowa 55 firm usatysfakcjonowa-
ła  kupujących.

Olbrzymi postęp technologiczny w za-
kresie produkcji sprzętu diagnostyczne-
go i jego ekspozycje podczas Poznań-
skiego Salonu Optycznego sprawia 
nam wszystkim olbrzymią satysfakcję 
zawodową, daje także gwarancję po-
stępu i rozwoju.
W trakcie dwudniowej imprezy pawi-
lon wystawienniczy odwiedziło ok. 
280 osób z naszej branży.

Dziękujemy wszystkim Koleżankom 
i Kolegom którzy zaszczycili swoją 
obecnością naszą imprezę wystawien-
niczą oraz właścicielom firm za piękne 
i atrakcyjne stoiska.
Miło nam już dzisiaj zaprosić wszyst-
kich zainteresowanych na następną 
edycję Poznańskiego Salonu Optycz-
nego wiosną 2019 r.

62

Poznański Salon Optyczny
fot. M. Stempowski

Informacja: Międzywojewódzki Cech 
Rzemiosł Optycznych w Poznaniu
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W dniu 17.03.2018 r. w siedzibie Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu odbyło się Sprawozdaw-
cze Walne Zgromadzenie naszej organizacji. Obecnym na zebraniu członkom Cechu przedstawiono sprawozdanie z dzia-
łalności zarządu za rok ubiegły. Dyskutowano nad realizacją i programem działania na rok 2018, a również nad bieżącymi 
problemami środowiska branżowego. 
Swoją obecnością na Walnym zaszczycili Wiceprezes Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu – Stanisław Marczak 
oraz radca prawny wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej – Konrad Wnuk.

Walne Zgromadzenie w Międzywojewódzkim 
Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu.

wieści z branży 
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Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 
7 marca 2018 r. zmarł nasz kolega  

i długoletni członek Cechu

ŚP. JÓZEF MODZELEWSKI

Cześć Jego Pamięci!

wieści z branży 
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WARSZAWA W dniach 17-18 marca 
zakończyła się pierwsza, tegorocz-
na edycja kursu refrakcji pierwsze-
go stopnia organizowana przez 
Cech, w szkoleniu wzięło udział 46 
osób. Ze względu na duże zaintere-
sowanie kursem refrakcji I stopnia, 
zgodnie z wcześniej podawaną in-
formacją, w dniach 21-22 kwietnia 
rozpoczęły się zajęcia drugiej edycji 
kursu refrakcji I stopnia, szkolenie 
zakończy się w czerwcu. Dlatego 
już teraz zapraszamy wszystkich na 

kontynuację zagadnień z zakresu 
refrakcji w ramach kursu refrakcji 
drugiego stopnia planowanego po 
wakacjach. 
www.cechoptyk.waw.pl

Zarząd Pomorskiego Cechu Op-
tyków w Gdańsku informuje, że 
w roku 2018 zaplanowaliśmy na-
stępujące kursy i szkolenia:
1) kurs refrakcji, który ma na celu 
poszerzenie wiedzy teoretycznej 
i praktycznej z zakresu optyki i re-
frakcji; przewidujemy trzy edycje 

kursu refrakcji; pierwsza edycja         
w okresie 27.01. – 22.04.2018 r.: tryb 
weekendowy, spotkania co drugi 
tydzień; kolejne edycje wiosną i je-
sienią  
2) Kurs optyka okularowego, który 
ma za zadanie przygotować uczest-
nika do przystąpienia do egzaminu           
i uzyskania tytułu zawodowego 
czeladnika; planowany termin – je-
sień 2018 r. 
Zarząd Pomorskiego Cechu Op-
tyków zaprasza osoby spełniające 
warunki kwalifikacji zawodowej do 
przystąpienia do egzaminu czelad-
niczego oraz egzaminu mistrzow-
skiego w zawodzie Optyk Okula-
rowy. 
Więcej informacji: 
e-mail: pomorski.cech@wp.pl 
http://www.pco.net.pl/

Kursy w Cechu Opty-
ków w Warszawie

wieści z branży
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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 Pomorskim 
Cechu Optyków

Dyrektor Biura KRIO w Warszawie
 

Pani Joannie Wójcik 

z powodu śmierci Mamy składamy wyrazy
szczerego żalu i współczucia 

 

Zarząd i Członkowie Lubelskiego Cechu
Optyków

Rodzinie zmarłego 
Wyrazy szczerego współczucia składają 

członkowie i Zarząd
 Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł 

Optycznych w Poznaniu

Dyrektorowi Biura KRIO
 

Pani Joannie Wójcik
 

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa wsparcia w tych trudnych chwilach, 

po stracie Mamy

w imieniu Zarządu
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej 

składa Prezes KRIO 
Jan Witkowski

Z żalem zawiadamiamy, że dnia 
30 marca 2018 r.  zmarł

ŚP. CZESŁAW DRABCZAK
mistrz Optyki okularowej

wieloletni członek zarządu naszego Cechu 
oraz wspaniały Kolega.

Cześć Jego pamięci!

 Rodzinie Zmarłego Wyrazy szczerego współczucia
                      składają Członkowie i Zarząd 

Międzywojewódzkiego Cechu Rzemiosł Optycznych 
w Poznaniu



Obchody XV-lecia powstania Cechu Optyków w Warszawie 

Z okazji jubileuszu 25-lecia Społecznej Zaocznej Policealnej 
Szkoły Optycznej w Łodzi wszystkim Wykładowcom, Współ-
pracownikom, Absolwentom oraz obecnym i przyszłym Słu-

chaczom życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy.





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 
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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 

5368
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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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tel./fax 68 325 02 70, kom. 602 30 82 31, biuro@optysport.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

Teraz nowe, 
niższe ceny!

70
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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

71

SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne

tel. 600 433 463
agalczynski@wp.pl

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

- OCT - tomograf okulistyczny 
-iVue- made in USA

- Urządzenia diagnostyczne do 
gabinetu okulistycznego

- Polomierze - perymetry okuli-
styczne.

Serwis urządzeń okulistycznych 
i Naprawy

OFERTA OKAZYJNA

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

Potrzebna jest pomoc nie tylko dla jed-
nego z nas, ale przede wszystkim

dla prywatnie wspaniałego człowieka. 
Tomasz Zaciera od 2009 roku

walczy ze straszną w skutkach chorobą. 
Po latach wyniszczającej walki

jest w końcu dla Niego nadzieja na nor-
malne życie. Nadzieja w postaci

nowatorskiej lecz drogiej operacji. 

Na portalu fundacji
„Siepomaga” uruchomiona została  

zbiórka. Zostało już naprawdę niewiele
by Pan Tomasz odzyskał normalne życie, 

od którego dzieli go już tak
niewiele a zarazem tak wiele…

Każda złotówka się liczy! 

Pomocy można udzielać pod adresem: 
https://siepomaga.pl/tomasz-zaciera

                                                                                    
                                                                                      

SPRZEDAM OKAZYJNIE

oprawy 
PABLO LUCIANO

Teraz nowe, 
niższe ceny!

ceny netto*

tel. 25 68 30 793
kom. 601 277 981
www. etui-trzpil.pl
e-mail: etui@poczta.onet.pl

2,50

BEZPOŚREDNI IMPORTER
I PRODUCENT ETUI
DO OKULARÓW
PAWEŁ TRZPIL

Optycy łączmy się!

ZAKŁAD OPTYCZNY

Młodemu, ambitnemu 
optykowi odstąpię w atrak-

cyjnej cenie Zakład Optyczny 
działający od 1960 r.
w pełni wyposażony 

w Kędzierzynie-Koźlu. 
Lokalizacja przy ulicy han-

dlowej w centrum.
Lokal własnościowy 60 m2, 
wyposażony w pracownię, 
gabinet okulistyczny oraz 
pom. socjalne i sanitariaty.

  
Pomogę na starcie!

tel. 77 4821182  
lub 691 544848
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Informacje dla optyków, popularne marki,

facebook.com/MagazynOko

trendy

facebook.com/MagazynOko

www.interoptyka.pl 

Firma Vistan Brillen poszukuje w Polsce 
samodzielnego  przedstawiciela  naszych 
kolekcji: Vistan, Change Me, Roy Robson 
i CINQUE.
Zainteresowana osoba powinna posiadać 
własny samochód i znajomość języka angiel-
skiego.  
Jako wolny sprzedawca w naszej Firmie 
Vistan Brillen będzie troszczyć się o naszych 
Klientów, prezentując im nasze nowe, modne 
kolekcje oprawek.
Firma Vistan Brillen gwarantuje Państwu: 
stałą klientelę, modne i nowoczesne kolekcje, 
samodzielną i zróżnicowaną współpracę.

Kontakt e-mail: 
daniel.sanchez@vistan.de    

Vistan Brillen GmbH, Wilhelmstrasse 16; 
73525 Schwaebisch Gmuend (Germany)

72
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Proponujemy samodzielną i zróżnicowaną pracę w państwa 
regionie.
Szukamy w Polsce samodzielnego przedstawiciela naszej 
kolekcji „Vistan”, „Change Men” i „Roy Robson”.
Zainteresowana Osoba powinna posiadać własne auto 
i znajomość języka angielskiego, jako wolny sprzedawca 
w naszej Firmie Vistan Brillen troszczyć się będzie o naszych 
Klientów, prezentując im naszą nową, modną kolekcję 
oprawek.
Państwa korzyści w Firmie!
Firma Vistan Brillen proponuje Państwu:
- stałą klientelę
- modne i nowoczesne Kolekcje
- samodzielną i zróżnicowaną współpracę z naszą Firmą

Jeśli wzbudziliśmy Pana/ Pani zainteresowanie, to prosimy 
o kontakt.
e-mail: daniel.sanchez @vistan.de
Vistan Brillen GmbH; Wilhelmstrasse 16; 
73525 Schwaebisch Gmuend (Germany)

POSZUKUJEMY REPREZENTANTA 
NASZEJ FIRMY

Zapraszamy również na naszą stronę Facebook.com/MagazynOko

- informacje dla optyków
- popularne marki

- kalendarium
- ogłoszenia
-multimedia
- reportaże

- nowości 
- trendy

www.interoptyka.pl



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

office@macrooptic.pl

w w w . m a c r o o p t i c . p l

oferujemy:

etui
przylepce
narzędzia
maszyny

koperty na prace
galanterię optyczną

Rabat 5% na
hasło “OKO”!
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