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Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas napełni Wasze serca spokojem i wytchnieniem,
zaś Nowy Rok przyniesie radość, dostatek i spełnienie.
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Zwycięzca w kategorii fotografia profesjonalna:
„Nadzieja” autor: Michael Schoenfeld, Tanzania.

Zwycięzca w kategorii fotografia profesjonalna COVID -19:
„Badanie przed operacją zaćmy” autor: Patrick Budengeri, Burundi.

zwycięzcy konkursu fotograficznego
Każdego roku z okazji Światowego Dnia Wzroku, Międzynarodowa Agencja ds. Zapobiegania
Ślepocie (IAPB) organizuje konkurs fotograficzny. IAPB to sojusz społeczeństwa obywatelskiego,
korporacji i organizacji zawodowych promujących zdrowie oczu poprzez wiedzę i partnerstwo.
IAPB działa na całym świecie. Z okazji Światowego Dnia Wzroku 2020, IAPB zainaugurowała
w lipcu 2020 r. konkurs fotograficzny.
Temat przewodni Światowego Dnia Wzroku 2020 to „HOPE IN SIGHT”.
Jak co roku, konkurs fotograficzny był podzielony na dwie kategorie: profesjonalną i amatorską.
Kategoria profesjonalna obejmuje te zdjęcia, które są robione przez profesjonalnych fotografów,
i ściśle odnoszą sie do tematu „HOPE IN SIGHT”,
Natomiast w kategorii amatorskiej konkursu udział może wziąć każdy i jedynym kryterium
selekcji jest to, że fotografie muszą dotyczyć pielęgnacji oczu.
W kontekście COVID-19 do konkursu dodano dwie kolejne kategorie: COVID-19 Amatorzy
i COVID-19 Profesjonaliści.
Jak zawsze, zdjęcia nadesłała ogromna liczba osób z całego świata. Witryną internetową konkursu była strona „https://photocomp.iapb.org/". W wyniku konkursu wyłoniono łącznie 12 osób.
Dwaj zwycięzcy w kategoriach profesjonalnej i amatorskiej, otrzymali jako nagrody 1000 USD
i aparat Canon 3200D. Pozostali laureaci konkursu otrzymali certyfikaty uznania za zdobycie
drugiego miejsca.

2020

Organizator:
Międzynarodowa Agencja
ds. Zapobiegania Ślepocie

Zwycięzca w kategorii fotografia amatorska:
„Rozdająca uśmiechy” autor: Fauzia Aziz, Pakistan.
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Zwycięzca w kategorii fotografia amatorska COVID-19:
„Badanie przed operacją okulistyczną podczas pandemii COVID-19”
autor: Shamim Khan, Bangladesz.

okiem
eksperta

Stodtmeister R, et al. Acta Ophthalmol Scand, 76, 319-324, 1998

Austriacko-szwedzki okulista Hans Goldmann formułując w latach 50. XX
wieku zasady tonometrii aplanacyjnej, przyjął, że przeciętna rogówka ma
grubość około 520 mikronów.
W kolejnych latach jednak stało się jasne, że grubość rogówki w populacji
wykazuje spore zróżnicowanie, co tym samym przekłada się na duże różnice
wartości ciśnienia śródgałkowego (IOP) mierzonego za pomocą tonometrii
Goldmanna.
Zasada działania tonometru aplanacyjnego Goldmanna opiera się na regule Imberta-Ficka, według której ciśnienie panujące wewnątrz suchej, cienkościennej kuli (P) równe jest sile potrzebnej do jej spłaszczenia (F), podzielonej przez wielkość powierzchni spłaszczenia (A), zgodnie ze wzorem P=F/A. Regułę stosuje się do obiektów
doskonale kulistych, suchych, sprężystych, elastycznych i nieskończenie cienkich.
I tak, najważniejszą konsekwencją założeń Goldmanna jest fakt, iż wyniki pomiarów tonometru zależą od zakładanej grubości centralnej części rogówki wynoszącej 520 μm. W przypadku grubszych rogówek rezultat pomiaru
IOP będzie zawyżony, zaś cieńszych – zaniżony.

OPUBLIKOWANA TABELA POPRAWEK NA WŁAŚCIWE IOP
CORNEAL THICKNESS
(MICRONS)
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１）skorygowane IOP = zmierzone IOP - (CCT - 554) * 0.045, Burvenich H, et al. Bull Soc Belge Ophthalmol, 276, 15-18, 2000
２）skorygowane IOP = zmierzone IOP - (CCT - 550) * 0.05, Shah S et al. Ophthalmology, 106, 2154-2160, 1999
３）skorygowane IOP = zmierzone IOP - (CCT - 575) * 0.0725

Canon TX-20/P
Tono-Pachymetr
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Wraz ze zwiększającą się popularnością interwencji chirurgii refrakcyjnej
(laserowej korekcji wad widzenia) zwiększa się liczba nieprawidłowych,
zaniżonych wyników tonometrii. W tych przypadkach szczególnie
niezbędne jest uwzględnienie poprawek, związanych ze zmianami średniej grubości centralnej rogówki.
W tym celu Canon Medical Systems zaprojektował urządzenie TX-20P, „dwa w jednym", łączące funkcje pachymetru
i tonometru. Urządzenie mierzy zarówno pomiar ciśnienia śródgałkowego (IOP), jak i średnią centralną grubość
rogówki (CCT), automatycznie wprowadzając niezbędne
poprawki i podając wartość skorygowanego IOP.
Dzięki wbudowanemu pachymetrowi TX-20P zmniejsza
ryzyko błędnego odczytania ciśnienia śródgałkowego, co
sprzyja lepszej wykrywalności jaskry u pacjentów. Informacja o rzeczywistej centralnej średniej grubości rogówki jest
istotna, ponieważ błędna wartość tego odczytu może zafałszować odczyt IOP. Bez uwzględnienia tego parametru grubsze
rogówki prowadziłyby do zawyżania odczytu IOP, a cieńsze – do
zaniżania.
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Opracowanie: Interoptyka na podst. mat. pras. QUANTEL MEDICAL POLSKA
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mod. MODENA C001

ritorno in Italia!
Kolekcja okularów przeciwsłonecznych Belutti na sezon wiosna – lato 2021 to
przede wszystkim kolor! Szeroka gama nowoczesnych modeli doskonale współgra
również z klasyką i elegancją. Koneserzy najnowszych trendów znajdą u nas propozycje, obok których nie da się przejść obojętnie. Nie zapominamy również o nieprzerwanie królujących Aviatorach!
Jak zawsze, modele okularów przeciwsłonecznych dzielimy na dwie linie – Regular
i Fashion. Każda oprawa z linii Fashion nosi nazwę jednego z włoskich miast. To
powrót do kolebki naszej marki, malowniczych Włoch, gdzie wszystko się zaczęło!
Pomaga nam w tym charakterystyczny styl okularów Belutti, wyraźnie zaznaczony
w zdobionych zausznikach i frontach oraz w dokładnej dbałości o detale. Od nieregularnych kształtów, które doskonale odzwierciedlają obowiązujące trendy, po niebanalne męskie modele w subtelnych, metalicznych barwach. Od klasycznych wzorów,
po te bardziej urozmaicone i skupiające na sobie uwagę!
Linia Regular to feeria barw i kolorów. Niepowtarzalności modeli możemy doszukiwać się w połączeniu klasycznej elegancji z nutą nowoczesności. Oryginalne szylkrety nadają charakteru i doskonale podkreślają styl opraw.
Od pewnego czasu widocznym trendem jest powrót okularów metalowych. Niegdyś
zesłane do lamusa – teraz ponownie podbijają serca klientów.
W naszej kolekcji jest kilkanaście modeli, wykonanych ze stali szlachetnej, które już
święcą triumfy! Elegancki mężczyzna ma do wyboru, standardowo, czerń czy delikatny stalowy. Dla bardziej odważnych, proponujemy głęboki granat w połączeniu
z metalicznym efektem. Żywe kolorowe elementy zausznika doskonale urozmaicają
całość oprawy. Klasyczne srebro i złoto, nowatorsko połączone z grubszą górną
częścią frontu, to propozycja, która podbije serca niejednej z Pań.
Zachęcamy do umówienia spotkania z Przedstawicielami Handlowymi na indywidualną prezentację kolekcji Belutti 2021!

Opracowanie: INTEROPTYKA, mat. pras. Belutti
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mod. TRENTO C006

mod. ANZIO C002

mod. SBC 223 C02

mod. PIZA C003

mod. COMO C001

mod. BARI C003

mod. SIENA C003

MAZOWIECKIE/PODLASKIE:
+48 517 770 468

ŁÓDZKIE:
+48 517 770 467

DOLNOŚLĄSKIE:
+48 513 123 830

WIELKOPOLSKIE/LUBUSKIE:
+48 513 123 836

ŚWIĘTOKRZYSKIE/PODKARPACKIE/LUBELSKIE:
+48 513 123 832

POMORSKIE/ZACHODNIOPOMORSKIE/KUJAWSKO-POMORSKIE: +48 517 770 470

ŚLĄSKIE/MAŁOPOLSKIE/OPOLSKIE:
+48 507 926 234

WARMIŃSKO-MAZURSKIE/TRÓJMIASTO:
+48 530 895 390
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Karl Lagerfeld K/Ikonik c. Pink

ZIMA / WINTER

frost mod. ATTRACTION col. Lila

Dekoptica
mod. Bridget col. 4533

Kuboraum
Eyewear
mod. Mask H73

Dekoptica mod. L007 col. 05

LOOK mod. 04949.49 col. W1

Belutti mod. BQM010 C001

22

Albert I’mStein mod. FANTINE
2020/6

Twoje soczewki do biura

WYRAŹNE WIDZENIE
I WIĘCEJ RADOŚCI
Z PRACY

FF AdForm to soczewki stworzone dla osób pracujących w biurze:
• w ofercie w wersji magazynowej (sfera) i recepturowej
• szerokie pole widzenia - odległości pośrednie i bliż
• dostępne z różnymi powłokami, w tym z BlueCare
• dwa warianty degresji: 0.75 D, 1.25 D
• technologia FreeForm

INNOWACYJNE PARTNERSTWO
KLUCZEM DO SUKCESU

TOMASZ KLANK, Centrum Szkieł Progresywnych Varilux Center
W tym roku w Kielcach otworzyliśmy nowe Centrum Szkieł Progresywnych Varilux Center,
dedykowane technologiom okularów progresywnych. Widzimy potrzebę budowania wiedzy
i świadomości wśród klientów na ich temat. Chcemy promować dobre rozwiązania,
usprawniające człowiekowi życie, pomagające mu w funkcjonowaniu i nie szczędzimy na to
środków. Przywiązaliśmy się też do kampanii promocyjnej realizowanej przez Essilor Polonia,
której twarzą jest Danuta Stenka. Klienci, którzy do nas przychodzą i chcą, żeby im poświęcić
więcej czasu na rozmowę, wyjaśnić wszystkie aspekty użytkowania okularów progresywnych,
wspartych specjalistycznymi badaniami. Te elementy to jedyna skuteczna droga do wzbudzenia
zaufania klienta, do wyboru najwyższej jakości widzenia. Takie podejście sprawdziło się nam
w czasie pandemii. W 2021 roku życzę branży optycznej więcej szacunku dla swojej pracy, wiedzy
i umiejętności, żebyśmy nie bali się polecać dobrych produktów i producentów.

KAROLINA KRYUT, Optyk Karolina
Wsłuchując się w potrzeby klientów, postawiliśmy sobie w tym trudnym czasie jeden cel –
być jeszcze bliżej nich! Paradoksalnie nawet w okresie pandemii jest to możliwe! Inspirując
się działaniami proponowanymi przez Essilor Polonia, przygotowaliśmy w ramach akcji Mój
Bezpieczny Salon Optyczny autorski film, w którym krok po kroku wyjaśniliśmy, w jaki sposób
gwarantujemy w naszych salonach bezpieczeństwo i poczucie komfortu. Cieszył się on ogromną
popularnością i wzbudził w naszych klientach zaufanie, którego nie zawiedziemy! To nie jedyna
nasza produkcja filmowa – wszystkie dostępne są na prowadzonych przez nas: kanale Youtube
oraz profilach w mediach społecznościowych. Nie tylko przestrzeń Internetu stała się dla nas
sposobem kontaktu z klientami! By być bliżej, otwieramy kolejne salony w nowych lokalizacjach.
Dla tych, którzy jednak unikają wyjść, przygotowaliśmy mobilną usługę dowożenia okularów
do domu. Wszystkie te działania sprawiły, że nie tylko jesteśmy rozpoznawalni w naszym
środowisku, ale faktycznie towarzyszymy naszym klientom w każdym czasie! W Nowym Roku
życzymy wszystkim pełnego dobra i życzliwości spojrzenia na drugiego człowieka, bo bez tego
trudno będzie zmagać się z wyzwaniami i trudami codzienności.

KATARZYNA i ANDRZEJ FURDAL, Salon Furdal Fashion
Prowadzimy firmę od 18 lat, ale ten rok był wyjątkowy. Uświadomił nam, jak bardzo aktywne
poszukiwanie nowych kanałów dotarcia do klientów i zaufani dostawcy są nam potrzebni.
Działamy na Facebooku i Instagramie. Pokazujemy tam nowe kolekcje, współpracujemy
z popularnymi influencerami. Wierzymy w moc marketingu, podobnie jak Essilor Polonia,
którzy dobrze reagują na potrzeby rynku i szybko proponują rozwiązania do nich dostosowane.
Wysoko ich cenimy za częste i sprawne wdrażanie innowacyjnych produktów. Jako pionierzy
branży optycznej uświadomili Polakom potrzebę posiadania drugiej pary szkieł progresywnych,
a przede wszystkim ułatwili im ich posiadanie. Z takich rozwiązań korzysta ponad 90% klientów.
Organizują eventy, biegi, konferencje, akcje charytatywne dedykowane dzieciom, spotkania dla
optyków. Udział w nich daje nam wiele możliwości takich jak nawiązanie nowych kontaktów,
wymiana doświadczeń czy poznanie praktyk innych kolegów z branży. Jeżeli za tym idzie też tak
potrzebna dzisiaj elastyczność biura obsługi, gotowego pracować dla nas nawet po godzinach,
to otrzymujemy najkrótszy przepis na dobrą relację z klientem. I tego życzymy całej branży
w 2021 roku. Powrotu do normalności, spełnienia w pracy. Bo to jest to, co kochamy!
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MICHAŁ ORLIŃSKI, ORLIŃSCY Salony Optyczne
W każdej sytuacji trzeba umieć znaleźć swoją szansę, nawet podczas spowolnienia gospodarczego,
jakiego wszyscy doświadczyliśmy. Wierzę, że to co wydarzyło się w naszej firmie w tym roku, jak
wykorzystaliśmy ostatnie miesiące do przemodelowania dotychczasowej działalności, przyniesie
wkrótce spodziewane rezultaty. Nic tak nie mobilizuje jak konkurencja i nic tak nie motywuje jak
kryzys! Poświęciliśmy ten czas na wprowadzenie wielu narzędzi służących komunikacji z klientami,
np. konsultacje online, które promuje także Essilor Polonia. Rozbudowujemy platformę do współpracy
z konsumentami. Inwestujemy w rozwój naszych mediów społecznościowych. To, czego nie
zmieniamy, to oferta produktów Essilor. Na rynku optycznym działamy od 30 lat, cenimy i szanujemy
jakość, o którą będziemy zabiegali także w nadchodzącym roku.
Oby najbliższe 12 miesięcy przyniosło nam satysfakcję ze zmian, jakie wprowadzamy. Niech
rewolucyjne czasy, w których przyszło nam działać, przyniosą wszystkim coś dobrego.

JOANNA ZDYBEL i RENATA ŻÓŁTOWSKA, OQlary OQlarki
W tym roku stawialiśmy na innowacje oraz indywidualne podejście do potrzeb klientów,
zwłaszcza w dobie pandemii. Inspirowaliśmy się przy tym projektami Essilor Polonia. Udało nam
się zrealizować m.in. kampanię Varilux, w wyniku której nasi klienci mieli szansę wygrać soczewki
tej marki! Wyprodukowaliśmy także film z udziałem ekspertów: Krystyny Tkacz i dr Marty Szaflik,
poświęcony okularom progresywnym. Postawiliśmy na soczewki progresywne, dopasowane do
indywidualnych potrzeb każdego człowieka. Nasi klienci dzięki temu chętnie do nas wracają
z całymi rodzinami. Jeszcze w grudniu uruchamiamy nowy sprzęt do szlifowania soczewek, także
zakupiony u naszego partnera. Nowe inwestycje to nowy rozdział w działalności naszej firmy.
Pozwoli nam to jeszcze szybciej realizować potrzeby klientów i wspierać ich w dbaniu o wzrok.
Czego życzymy sobie w Nowym Roku? Przede wszystkim zdrowia i dobrego samopoczucia.
Dobrych ludzi, przyjaciół w biznesie i życiu prywatnym.

IREANA i WOJCIECH SALA, Optyk Wojciech Sala
W naszej branży podstawą jest profesjonalne wykonanie wszystkich pomiarów, które w końcowym efekcie
przełożą się na satysfakcję klienta z jakości widzenia w naszych okularach. W tym roku zainwestowaliśmy
w nowe urządzenie do pomiaru refrakcji. Wybraliśmy Foropter VR-800 marki Essilor dzięki czemu możemy
wykonywać pomiar refrakcji, na odległość, z dokładnością 0,01 D. W dobie pracy zdalnej, kiedy spędzamy
często więcej niż 8 h dziennie przed monitorem, komfort widzenia jest bardzo istotną kwestią. Szczególnie
gdy dotyczy dzieci i młodzieży, która w obecnym czasie obowiązek szkolny realizuje online, a czas wolny
najchętniej spędza w sieci. Od lat naszą pracownię wyposażamy w automat szlifierski marki Essilor.
Obecny Mr Blue 2.0 Sun&Sport pozwala nam na precyzyjne doszlifowane nakładek przeciwsłonecznych
do każdych okularów, a dodatkowo daje możliwość personalizacji okularów dla naszych klientów
poprzez umieszczanie wybranych przez nich grawerunków na soczewkach okularowych. To co niewątpliwie
dzisiaj wspiera biznes optyczny to budowanie świadomości nowoczesnych rozwiązań technologicznych.
W dobie zdalnej pracy i nauki bardzo ważne jest podnoszenie świadomości klienta na temat ochrony
wzroku i dopasowanie takich produktów, aby umożliwić doskonałe widzenie na każdą odległość.
Ale nasza praca to nie tylko sprzedaż okularów. Warto abyśmy znaleźli czas także na działania
charytatywne. Bardzo chętnie wspieramy wszelkie inicjatywy wypływające prosto z serca jak np. pomoc
w badaniu wzroku dzieci z domów dziecka. Obyśmy szybko mogli zrealizować te plany, bo warto pomagać!
Naszym klientom, partnerom biznesowym i całej branży życzymy, abyśmy szybko pozbyli się masek
z naszych twarzy i ponownie cieszyli spotkaniami z bliskimi.

KRZYSZTOF GOLLUS, Centrum Optyczno-Okulistyczne Gollus
Za nami trudny okres. Wiosną tego roku przekonaliśmy się, czym jest solidarność i życzliwość
i na kim tak naprawdę możemy polegać. Dowiedzieliśmy się, że pracujemy ze świetnymi ludźmi,
którzy dbają o swoje miejsca pracy i o naszych klientów. Jestem wdzięczny moim sprzedawcom
za to, że zawsze mogłem na nich liczyć. Cieszę się, że firmy działające w ramach naszego Cechu
na Pomorzu, otworzyły się na nowe możliwości. Dobrze wybieramy partnerów, z którymi
chcemy dalej budować niezależny rynek optyczny w Polsce. Inwestujemy w innowacyjne
technologie. Korzystamy ze skutecznych akcji marketingowych, takich jak ostatnia kampania
Varilux z udziałem naszej gwiazdy, Danuty Stenki. Doceniajmy narzędzia, które dostajemy od
partnerów, pozwalające nam rozmawiać z klientami na nowych płaszczyznach i definiować ich
nieuświadomione potrzeby.
Pomagajmy sobie tak, jak Essilor wsparł nas, gdy tego potrzebowaliśmy.
Dużo dobrego w Nowym Roku!
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DAMIAN MISIAK i TOMASZ PUŚLECKI, Ekspert Optyk
JZO S.A. to przykład firmy, która wychodząc ze swoich tradycji rzemieślniczych, potrafiła
wykorzystać inżynierską wiedzę i technologię oraz zbudować unikatowe w skali kraju
laboratorium optyczne. Z bogatego portfolio doskonałych jakościowo szkieł, dopełnionego
przed dwoma laty soczewkami okularowymi Nikon, każdy potrzebujący korekcji i ochrony
wzroku pacjent, jest w stanie wybrać coś dla siebie. Tegoroczny jubileusz JZO S.A. to dla
nas – optyków praktyków – nie tylko zwieńczenie historii rozwoju tej firmy. To także
75-lecie rozwoju polskiej branży optycznej. Przekazywany w JZO, z pokolenia na pokolenie,
pionierski etos wdrażania innowacyjnych rozwiązań zaowocował nieprzypadkowo noszonym
tytułem Polskiego Eksperta Optycznego. Jako partner biznesowy, w imieniu swoim i salonów
zrzeszonych w grupie zakupowej Ekspert Optyk, gratulujemy i dziękujemy za wspólną
przygodę dbania o miliony oczu rocznie.
Życząc kolejnych sukcesów, z pozdrowieniami Damian Misiak i Tomasz Puślecki, założyciele
grupy zakupowej Ekspert Optyk.

EDYTA LISAWA, Zakład Optyczny
Historia naszej obecności na rynku i współpracy z JZO sięga 20 lat! Chętnie korzystamy
z oferowanych przez firmę promocji i motywacji dla naszych pracowników! Moim zdaniem
strzałem w dziesiątkę były bony podarunkowe, które zaowocowały wzrostem sprzedaży
w naszym zakładzie. Gdyby wybierać spośród produktów, które w tym roku zyskały uznanie
naszych klientów, ponownie wybrałabym soczewki Nikon. To marka premium, rozpoznawana
przez ponad 80% osób odwiedzających nasz zakład. To, co zwróciło ich uwagę, to m.in. bardzo
skuteczna i atrakcyjna kampania reklamowa w mediach społecznościowych. Przysporzyła
nam także nowych klientów ceniących produkty z wyższej półki. Moim zdaniem najbliższy rok
będzie należał do szkieł z powłoką typu BLUE. Zdalna praca i nauka, wielu Polaków zaprowadzi
przed oblicze optyka!
W nadchodzącym roku wszystkim kolegom i koleżankom życzę spokoju, zdrowia i wyłącznie
zadowolonych klientów!

MICHAŁ ROSA, Zakład Optyczny S.C. Michał Rosa, Patrycja Rosa
Jesteśmy partnerem JZO od prawie 40 lat. Naszym zdaniem wyjątkowo rozsądnie skalkulowany
cennik, dobra obsługa posprzedażowa oraz zaangażowanie społeczne i kampanie marketingowe
mają duży wpływ na reputację marki. W projekcie CZAS NA WZROK uczestniczymy od pierwszej
edycji. Dość mocno uświadomiła rynek, że wiek 40 lat to nie jest bariera dla osób pracujących,
cały czas aktywnych zawodowo, a kłopoty z widzeniem są łatwe do zniwelowania. Edukacja
na temat soczewek progresywnych, budowanie świadomości, dlaczego nie warto kupować
gotowych okularów w Internecie czy marketach – wszystko to rozwija właściwe potrzeby
naszych klientów i buduje rynek. Nasz partner wzmacnia też naszą sprzedaż i zaprasza klientów
do naszych salonów, choćby poprzez kampanię radiową, w której głosem jest niezmiennie
ciesząca się dużą popularnością Krystyna Czubówna! To przykład skutecznego marketingu.
Jeżeli wesprzemy go wielopoziomową obecnością w internetowym lokalizatorze, wykorzystamy
nowoczesne narzędzia jak E-KONSULTACJA, to mamy szansę poradzić sobie także w trudnym
czasie. Czego w 2021 roku życzymy sobie i całemu rynkowi.
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Paweł Gabrysiak, Optyka u Braci Paweł Gabrysiak, Wojciech Gabrysiak
Robiąc bilans mijającego roku, mogę zaryzykować twierdzenie, że poradziliśmy sobie
z kryzysem całkiem dobrze. Po początkowym zamrożeniu gospodarki, w maju znów odżyliśmy.
Otrzymaliśmy wsparcie od naszych partnerów. Sami też staraliśmy się aktywizować klientów.
Ograniczony dostęp do służby zdrowia i okulistów przekierował ich właśnie do salonów
i zakładów optycznych. Dostępne na rynku oferty np. w ramach CZAS NA WZROK pozwoliły
nam obsłużyć klientów komplementarnie. Nasz partner JZO utrzymał też kompleksową
produkcję. Dzięki temu mogliśmy korzystać z ich pełnego asortymentu. Przez 13 lat byłem
przedstawicielem firmy i znam ją od podszewki. Mam pewność, że ich laboratorium jakością
dorównuje najlepszym. Najważniejsze jest jednak, co o tej marce sądzą klienci. W końcowym
rozrachunku właśnie ich opinia liczy się najbardziej!
Niezależnym optykom w Nowym Roku życzę rozwoju. Obyśmy wytrzymali konkurencję tanich,
podejrzanych sklepów internetowych, które dzisiaj nas podgryzają. Dobrego roku!

ŁUKASZ PLATA, Zakład Optyczny
Prowadzę swoją działalność od 2008 roku, pracując z renomowanymi firmami. 70% osób
korzystających z naszej oferty wybiera produkty JZO. Decyduje stosunek jakości do ceny,
szeroka gama dostępnych produktów i system poleceń naszych klientów. Jesteśmy zadowoleni
także z obsługi oraz programu gwarancji. Myślę, że to też kwestia zaufania. Nasza opinia jako
partnera ma znaczenie i jest szanowana. Duża w tym zasługa przedstawicieli handlowych,
którzy z nami współpracują od lat. Wszystkie nowości i informacje trafiają do mnie zawsze na
czas. Nasi klienci pozostają wierni tej marce i my, jako zakład optyczny, również.
Od Nowego Roku oczekuję zakończenia pandemii. Kolegom, którzy ciągle szukają swojej
drogi, życzę odwagi. JZO nie tylko goni, ale często wyprzedza swoimi produktami konkurencję.
Wszystkiego dobrego!

BOGDAN KACPERSKI, Zakład Optyczny
W biznesie optycznym, to co liczy się najbardziej, to jakość produktów, które możemy oferować
naszym klientom i precyzja pracy rzemieślniczej. Ale równie ważne, tak we współpracy z klientami
jak i dostawcami, są wieloletnie dobre relacje oparte na zaufaniu i przyjaźni. Dzięki nim 25 lat
temu produkty JZO trafiły do naszego zakładu i do dzisiaj pozostały. Firma zawsze doceniała
polskich rzemieślników. Dzisiaj mamy dostęp do wielu najnowocześniejszych produktów.
Wybierając dostawców, kieruję się lojalnością, przywiązaniem do marki, sympatią do osób,
z którymi współpracuję oraz jakością serwisu. Cenię wysoko indywidualne podejście do każdego
kontrahenta. I chcę je oferować także moim klientom.
W 2021 roku sobie i branży optycznej życzę renesansu działalności Cechów Rzemieślniczych
i współpracy. To opłaci się nam wszystkim.
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MARTA WAWRZYNIAK, Świat Optyki
Za nami bardzo specyficzny rok. Jesteśmy zadowoleni, że w tak nieobliczalnych czasach
przetrwaliśmy. Wypracowaliśmy nowe standardy pracy, które pozostaną z nami na długo.
To zaskakujące, jak skutecznie przystosowaliśmy się do nowej sytuacji. Przy współpracy z firmą
JAI KUDO wdrożyliśmy standardy Bezpiecznego Salonu Optycznego i wizyty 1:1. Dało nam to
zupełnie nową jakość pracy. Podkreślę fakt bezpiecznych dostaw z JAI KUDO, którymi zajmuje
się zawsze ta sama osoba, co ma dla naszego komfortu pracy ogromne znaczenie. Bardzo
doceniamy takie akcje!
Na Nowy Rok życzę nam wszystkim spokoju oraz zdrowia, bo bez niego osiągnięcie równowagi
będzie niemożliwe.

ROBERT STOLC, Zakład Optyczny Stolc S.C.
Własną działalność prowadzimy od 30 lat. Lubimy się wyróżniać i nasi klienci to doceniają. Dbamy
o to, abyśmy zawsze jako pierwsi mieli najnowsze produkty i urządzenia. Szeroko reklamujemy
soczewki progresywne z grupy HYPERVIEW dostosowane do różnego stylu życia i pracy.
Świadomość i zainteresowanie nimi w ostatnich latach wzrosła dzięki kampaniom edukacyjnym
i reklamie outdoor realizowanym z firmą JAI KUDO przy współpracy z Arturem Żmijewskim.
Dzięki temu oferujemy innowacyjne i ciągle ulepszane produkty, wychodząc naprzeciw
wymaganiom konsumentów. Nasi klienci bardzo często oczekują ekspresowej realizacji
zamówienia i tu z odsieczą przychodzi Mobilny Magazyn JAI KUDO – dostawy nawet dwa razy
dziennie! Do tego szeroki zakres produktów z możliwością realizacji pozakatalogowych. I takiej
otwartości i jakości współpracy życzę moim kolegom z branży w nadchodzącym 2021 roku.

GRZEGORZ PAZYRSKI, Salony Optyczne Style Optic
Pomimo zewnętrznych trudności otwieramy nowe projekty i działamy, z zaangażowaniem patrząc
pozytywnie w przyszłość. Najwyższa jakość usług zawsze się obroni. Inwestujemy w markę,
w najnowsze wyposażenie naszych pracowni i gabinetów. Nasz nowy projekt Boutique STYLE
OPTIC wykracza poza ramy tradycyjnego salonu optycznego. Specjalny salon i gabinet pozwalają
gościom, szczególnie dbającym o prywatność, odbyć indywidualną wizytę i otrzymać dostęp do
ekskluzywnych produktów prezentowanych przez naszych specjalistów. Oczywiście posiadamy
też ekonomiczną ofertę dla naszych klientów. W obu przypadkach wspiera nas JAI KUDO,
zapewniając bardzo atrakcyjny stosunek jakości do ceny i wsparcie brandingowe. Atutem firmy
jest współpraca ze znanymi osobami, np. Arturem Żmijewskim. 70% naszych klientów to kobiety
żywo reagujące na kampanie z udziałem aktora. Rozpoznawalność, pozytywne skojarzenia,
wspierają sprzedaż i dobrze wpływają także na wizerunek naszych salonów!
W nadchodzącym 2021 roku pragnąłbym dla siebie i innych stabilności i przewidywalności.
Z każdym innym wyzwaniem na pewno sobie poradzimy.

DOROTA GUTOWSKA-BULMAŃSKA, Różowe Okulary
Niezależnie od czasów, w jakich przychodzi nam żyć, są produkty, które mają moc przyciągania
i stanowią silny bodziec zakupowy u naszych klientów. To oprawy okularowe – ozdoba każdej
kobiety i eleganckiego mężczyzny. Dlatego staramy się zawsze mieć nowości i być na bieżąco.
U naszych niektórych dostawców, kolekcje potrafią się zmieniać nawet co 2-3 miesiące, więc
nowości są u nas stałe, podobnie jak promocja „Druga para za 1 zł”. Oferta JAI KUDO jest
dostępna cenowo dla każdego i, co muszę przyznać, w świetnej jakości. Nasi klienci ją uwielbiają,
uważnie śledzą na Facebooku informacje, kiedy pojawia się u nas nowa kolekcja i powiększają
swoje zbiory o kolejne pary okularów! Mamy spore grono fanów. Szczególnie pożądane są
limitowane linie designerskie. JAI KUDO zapewnia zarówno oprawy, jak i soczewki oraz, jeśli
jest taka potrzeba, ekspresowy montaż. Realizacja zamówienia łącznie z dostawą to tylko kilka
dni. Profesjonalnie, sprawnie i w dobrej cenie. Czego chcieć więcej?
W nadchodzącym roku może jeszcze życzyłabym nam wszystkim powrotu do normalności,
bo tej nam bardzo brakuje!
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DARIA CISZAK, Ciszak.com
Wraz z wybuchem pandemii nasze życie prywatne i zawodowe uległo zmianie. Nowa,
zaskakująca sytuacja przysporzyła wiele trosk, zagrożeń, ale też zmusiła do zmian. Cyfryzacja
i rozwój technologii przyspieszyły. Jest to wyzwanie dla świata, a także dla biznesu optycznego.
Jeżeli klient używa mediów społecznościowych, komunikatorów – to, dlaczego nie budować
swojej marki w ten sposób? Aktywności w ramach kampanii CZAS NA WZROK, w które jako
optycy jesteśmy angażowani – dają nam taką szansę. To mnie zainspirowało do rozwijania relacji
z moimi klientami w zupełnie nowy sposób. Używam do tego Facebook, Instagram, Whatsapp,
Messenger. BEZPIECZNA WIZYTA 1na1 czy E-KONSULTACJE pozwalają mi przekonać
zaniepokojonych klientów, że mogą odwiedzić nasz salon bez obawy narażenia zdrowia. Nasza
firma poszła o krok do przodu. Jako pierwszy salon optyczny w Polsce, a może i na świecie,
stworzyliśmy dla naszych klientów aplikację „OKOJOGA”, która zachęca do ćwiczeń oczu tak
ważnych w obecnych cyfrowych czasach.
Ten szalony rok 2020 już się kończy. Na nadchodzący 2021 życzę nam przede wszystkim
zdrowia. Bądźmy otwarci i dajmy sobie szansę na dobrą przyszłość. Niech Nowy Rok będzie już
tylko czasem szans, sukcesów i radości.

TOMASZ KOPANIECKI, Salon optyczny Kopanieccy
Rok 2020 rozpoczął się niesamowicie dynamicznie. Wyróżnienie w zakresie rozwoju sprzedaży
i promocji szkieł Transitions zaowocowało zaproszeniem na międzynarodową konferencję
dla Optyków i Optometrystów w Orlando w USA. Jako jeden z pierwszych w Polsce mogłem
zapoznać się z najnowszą generacją Inteligentnych szkieł Transitions. Marzec przyniósł nową
rzeczywistość – w okresie pandemii tym bardziej postawiłem na to rozwiązanie 3w1 (szkła
korekcyjne, chroniące przed światłem niebieskim, słońcem i UV), oferując klientom wrażliwym
cenowo jedną parę okularów, która spełnia ich wszystkie oczekiwania. Zaangażowałem się
także w projekt E-KONFERENCJI „ŚWIATŁOWRAŻLIWI”, otwierający nową kategorię klientów.
Edukacja w tym zakresie jest bardzo potrzebna, zmiana podejścia do klientów przyczyniła się do
zwiększenia zyskowności w naszym salonie optycznym. Doceniamy taką współpracę!
Dla Wszystkich – wspaniałych Świąt w gronie rodzinnym. Niech Nowy Rok przyniesie nam
nowe, wyjątkowe możliwości i szanse rozwoju.

Aleksandra Pilaczyńska-Aleksander, Dobre Oko
W tym roku nauczyliśmy się, że musimy inaczej funkcjonować i otworzyć się na trochę inny
odbiór klienta. I właśnie takie przedsięwzięcia jak Mój Bezpieczny Salon Optyczny czy
E-KONSULTACJE dobrze wybrzmiały i pokazały nam nowe możliwości. To był czas edukacji
i dynamicznej transformacji. W marcu, gdy nagle musieliśmy zamknąć salony, niespodziewanie
otrzymaliśmy silne wsparcie od Grupy Essilor. Pomocne były szkolenia prawnicze, zusowskie czy
finansowe, zwłaszcza dotyczące tarczy antykryzysowej. Odświeżyliśmy także wiedzę naszych
pracowników pod kątem produktowym. Korzystaliśmy chętnie z miękkich szkoleń z obsługi
i rozmowy z klientem. Rozumieliśmy obawy ludzi. Dlatego duży nacisk kładliśmy na docieranie
do nich z informacją, że nasz salon jest bezpieczny, mogą spokojnie tu przyjść i wykonać badanie
wzroku, dobrać okulary. Wspieraliśmy się kampanią CZAS NA WZROK, która jako pierwsza
wyszła z taką inicjatywą. Duże wsparcie otrzymujemy od JAI KUDO, z którym współpracujemy
najczęściej i korzystamy z ich pomysłów oraz proponowanych materiałów i kampanii. Naszym
zdaniem to był i nadal jest, dobry czas na marketing zwłaszcza w mediach społecznościowych.
Kiedy, jak nie teraz? Myślę, że w tym trudnym czasie, jako optycy wyszliśmy z niego obronną ręką.
Wszystkim czytelnikom magazynu OKO życzę zdrowia i spokoju. Oby jak najszybciej wszystko
wróciło do normy. To będzie inna norma i nowa rzeczywistość. Nie bójmy się tego, otwórzmy się
na innowacje, a odnajdziemy swoją nową drogę.
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ADAM FLIEGER, Dyrektor Handlowy Essilor Polonia
W Essilor Polonia dbamy o to, aby optycy w całej Polsce, w każdej chwili mogli spełniać potrzeby
wzrokowe swoich klientów. Niespodziewane zdarzenia i trudne okoliczności, w jakich przyszło
nam pracować w tym roku, dotknęły nas wszystkich. Bez względu na nie jednak, robimy
wszystko, co jest możliwe, aby wspierać niezależne salony optyczne i nic tego nie zmieni.
Już dzisiaj możemy zadeklarować dystrybucję naszych najlepszych produktów, jeszcze bardziej
odpowiadającą indywidualnym potrzebom salonów. Dużo uwagi poświęcimy także dedykowanej
naszym klientom platformie edukacyjno-benefitowej w ramach Essilor Club. Pomimo trudnego
czasu widzimy, z jak dobrym przyjęciem spotkały się najnowszej generacji soczewki Varilux
i Transitions. Będziemy wspierali nadal sprzedaż tych rozwiązań, kampaniami edukacyjnymi
skierowanymi do konsumentów. W nowym roku dużo uwagi poświęcimy także popularyzacji
powłoki Crizal, która chroni wzrok podczas wielogodzinnej pracy przed ekranami. Każdy salon
optyczny, który w tym roku będzie chciał zaoferować swoim klientom najnowszej generacji
urządzenia, będzie miał taką możliwość. Wprowadziliśmy na rynek ultranowoczesny foropter
Vision-R 800, pozwalający określić wadę wzroku do 0,01 D. Kompatybilne z nim soczewki
z technologią AVA, o niezwykle precyzyjnej mocy z dokładnością do 0,01 dioptrii, zapewniają ich
użytkownikom maksymalny komfort i nieosiągalną do tej pory jakość widzenia.
Z całego serca dziękujemy Państwu za dotychczasową współpracę. Niech najbliższy rok
przyniesie nam trochę optymizmu i spokoju. Szukajmy nowych szans na rozwój. Budujmy
wspólnie dobre relacje. Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Łukasz Ruta, Dyrektor Handlowy JZO
Ostatnie miesiące – okres pierwszej i drugiej fali pandemii, to trudny czas dla całej branży.
Podsumowując rok – cieszymy się, że pomimo wszystkich obostrzeń tak dużo udało nam się
osiągnąć, ale też przyznajemy, że nie uniknęliśmy potknięć. Dziękujemy wszystkim optykom
za cierpliwość i zrozumienie. Pomimo trudnego czasu utrzymujemy produkcję pełnego
asortymentu i stale rozwijamy nowoczesną ofertę naszych produktów. W mijającym roku
usprawniliśmy i unowocześniliśmy cały system logistyczny, co dało dodatkowy komfort
pracy naszym klientom. Najbliższy rok również przyniesie kolejne innowacje. Jesteśmy
już zaawansowani we wdrożeniu nowego, przełomowego produktu, który wkrótce trafi na
rynek. Stawiamy na partnerską współpracę z polskimi niezależnymi optykami. Wzmacniamy
ich indywidualne biznesy poprzez konkretne akcje sprzedażowe i marketingowe, często
dostosowane do lokalnych potrzeb. Z naszej strony w Nowym Roku możemy zagwarantować
więcej doradztwa biznesowego, osobistych wizyt w salonach i licznych szkoleń również
z zakresu marketingu i pozyskiwania nowych klientów. Wszystkie obszary naszej działalności
cyfryzujemy tak, aby procesy były jeszcze szybsze i sprawniejsze, a klienci łatwo odnajdywali
salony optyczne w Internecie i byli masowo przekierowywani do Państwa salonów. Serdecznie
dziękuję wszystkim polskim, niezależnym optykom za to, że jesteście i pracujecie właśnie
z JZO – Polskim Ekspertem Optycznym!
W Nowym Roku życzę całemu rynkowi powrotu do nowej, ciekawej normalności. Obyśmy znów mogli
spotykać się na żywo i budować serdeczne relacje nie tylko biznesowe. Do zobaczenia w salonach!

ARTUR OBUCHOWSKI, Dyrektor Zarządzający JAI KUDO
To bez wątpienia był najtrudniejszy rok w historii firmy. Kończymy go w poczuciu satysfakcji,
ponieważ model biznesowy, który oferujemy, nie tylko się obronił, ale udowodnił, że dbanie
o relacje i partnerstwo jest kluczem do sukcesu. Podstawą budowania naszej współpracy oraz
obecności na rynku optycznym jest i pozostanie Van-Selling. Sieć 40 Mobilnych Magazynów
obsługujących każdego dnia salony to model, który sprawdza się od lat. Krótki czas i maksymalnie
bezpieczny sposób dostawy, płynny dostęp do palety oferowanych przez JAI KUDO soczewek
to najszybszy, dostępny na polskim rynku serwis. W nadchodzącym roku naszym priorytetem
będzie podnoszenie jakości sieci Van, rozwijanie platformy zakupowej online i sukcesywna
cyfryzacja zamówień. Intensywnie pracujemy nad uruchomieniem nowego narzędzia,
z możliwością videocentracji. Planujemy też wdrożyć zdalne szlifowanie. Jeszcze bardziej
zadbamy o jakość naszych produktów i szybkość ich produkcji. Atrakcyjne kampanie
marketingowe, rozwijanie współpracy z ambasadorem marki, Arturem Żmijewskim oraz szeroko
zakrojone działania w obszarze real marketingu pozwolą nam zadbać o Państwa kompleksowo.
Z pewnością w Nowym Roku czeka nas wiele wyzwań. Wierzymy jednak, że przyniesie on wiele
zmian na lepsze, czego Państwu szczerze życzymy i dziękujemy za dotychczasowe zaufanie.
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OKIEM EKSPERTA BIZNESU
ADAM MAMOK, Prezes Grupy Essilor w Polsce i krajach bałtyckich,
opowiada o swoich doświadczeniach mijającego roku, o tym, co za nami
i co przed nami w branży optycznej
Jak z perspektywy ostatnich dni 2020 roku postrzega Pan to, co się wydarzyło w naszym kraju?
Branża optyczna w czasie pandemii ucierpiała bardzo mocno. 90% salonów optycznych,
w pierwszych tygodniach restrykcji praktycznie zawiesiło swoją działalność. Nagłego zatrzymania
biznesu doświadczyli zarówno niezależni optycy, jak również wszyscy producenci soczewek
i urządzeń pomiarowych. Świat się zatrzymał, gospodarka zamarła. W pewnym sensie kryzys
bezwzględnie i po równo dotknął wszystkich. Tu nie ma przegranych i wygranych. Dotknęło
to w takim samym stopniu nas, jak i optyków. Jesteśmy naczyniami połączonymi. Jeśli nie ma
biznesu w salonie optycznym, to u nas też jest cisza. Ponad 3000 polskich optyków niezależnych,
współpracujących z nami, również wymagało wsparcia i pomocy w tym najtrudniejszym czasie.
Czy czas pandemii to moment na inwestycje?
Niektórzy nasi partnerzy poszli tą drogą i wykorzystali czas lockdownu do przeformułowania
swoich strategii biznesowych. Dziś mogą się pochwalić nowymi grupami klientów odwiedzającymi
ich salony, i obrotami większymi niż w zeszłym roku o tej samej porze. Jednak spora część
optyków wstrzymała inwestycje. Dlatego przywrócenie poczucia bezpieczeństwa na rynku
w tym roku było i nadal jest dla nas priorytetowe. Wszelkie nasze działania marketingowe,
Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO oraz ogólnopolskie akcje edukacyjne CZAS NA WZROK, służą
zachęcaniu konsumentów do odwiedzania salonów optycznych mimo restrykcji i obaw, które są na porządku dziennym.
Sądzę, że wszyscy solidarnie powinniśmy się pochylić nad tym wyzwaniem. Leży to we wspólnym interesie zarówno nas, producentów,
jak i naszych partnerów – niezależnych optyków, także tych zrzeszonych w Cechach Rzemiosł. Każdy pomysł zbliża nas do celu, a tym jest
właśnie odbudowa stabilizacji w naszej branży. Na pewno otworzenie się na nowe kanały dotarcia do konsumentów jest tutaj kluczowe.
Przełamanie obaw przed mediami społecznościowymi i odważne komunikowanie się z klientami poprzez nowoczesne narzędzia. Grupa
Essilor, mimo spowolnienia biznesu, nie zatrzymała swoich inwestycji w media, w kampanie internetowe i każdego dnia mocno wspiera
niezależnych optyków w pozyskiwaniu nowych klientów. Nasz lokalizator na stronie www.czasnawzrok.pl jest codziennie odwiedzany
przez tysiące Polaków. Cieszę się, że dzięki ogromnym zasobom możemy pozwolić sobie na takie silne wspieranie naszych partnerów,
mimo utrudnień gospodarczych i rządowych.
Spadek rynku to nie tylko problem Polski. Włochy, Hiszpania czy USA muszą poradzić sobie z o wiele większymi kłopotami. Jak radzą sobie inni?
Zawsze szukamy inspiracji do działania, pytając inne kraje w Grupie o ich doświadczenia. Bardzo podobny do nas jest na przykład rynek
amerykański, gdzie Grupa Essilor współpracuje z niezależnymi optykami, którzy stanowią kluczowe 80% klientów. Pozostałe 20%
stanową sieci handlowe typu Wallmart, ale też takie jak Lens Crafters, Target Optical czy Pearl Vision, które dołączyły do Grupy kilka lat
temu przy połączeniu z firmą Luxottica. Mimo tego, niezależni optycy pozostają nadal najważniejszym partnerem biznesowym Essilora.
Bazują oczywiście na wypracowanych wieloletnich relacjach, opartych na zaufaniu i wspólnym celu biznesowym, którym jest pacjent
i jego wzrok.
W kraju, który kocha ogromne sieci handlowe, strategia sprzedaży jest dedykowana niezależnym optykom?
W USA każdy, kto chce mieć najwyższej jakości okulary, idzie do profesjonalnego salonu optycznego. Silna edukacja społeczeństwa,
wieloletnie inwestycje w innowacje i laboratoria optyczne Essilora, kampanie mediowe szkieł progresywnych oraz bezkonkurencyjna
oferta dla niezależnych salonów optycznych współpracujących z Essilor USA skutkują tym, że optycy niezależni stali się bezkonkurencyjni.
Dla nich dedykowane są najwyższe i najnowsze konstrukcje, takie jak Varilux, Nikon czy powłoki Crizal. Zupełnie inna oferta jest dostępna
w sieciach handlowych, które mają specjalnie dedykowane produkty, najczęściej marki własne oraz prostsze konstrukcje. Wypracowana
od kilku lat synergia pomiędzy różnymi kanałami sprzedaży owocuje tym, że każdy ma swoją specjalizację i realizuje inne cele biznesowe,
a optycy niezależni są grupą uprzywilejowaną, jeśli chodzi o inwestycje Grupy Essilor.
Czego Pan życzy Optykom w nadchodzącym roku?
Szanowni Państwo, Drodzy Optycy. Z okazji świąt chciałbym życzyć nam wszystkim, abyśmy mieli zdrowie i siłę przetrwać ten trudny
okres tak, aby wyjść z tego kryzysu jeszcze silniejszymi, jeszcze bardziej nowoczesnymi i skutecznymi biznesowo. Niech najważniejsi
będą zawsze ludzie i nasze wyjątkowe relacje, bo to właśnie w kryzysie poznajemy prawdziwych przyjaciół. Życzę całej branży optycznej
i wszystkim polskim optykom, aby 31 grudnia 2021 mogli świętować wielkie odrodzenie i rozkwit branży optycznej. Ze swojej strony mogę
zapewnić, że Grupa Essilor zawsze dba i będzie dbała o dobro niezależnych optyków i stawiała na relacje oparte na zaufaniu i wzajemnej
pomocy. Wesołych, zdrowych i spokojnych Świąt oraz pełnego nowych szans roku 2021 życzę nam wszystkim!
Redakcja MK

GRUPA ESSILOR, ESSILOR POLONIA, JZO I JAI KUDO
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„W ciągu 5 lat marka zyskała zaufanie salonów
optycznych z wieloletnią tradycją, kreując
zjawiskowe kolekcje opraw o niepowtarzalnym wzornictwie. Znaki szczególne JAI
KUDO | EYEWEAR to najwyższa jakość
wykonania, komfort użytkowania oraz
niestandardowe kooperacje, które
przyniosły nam rozpoznawalność na
rynku optycznym.” - mówi Jacek Sas Dyrektor Sprzedaży firmy JAI KUDO.
Idea kapsułowych kolekcji w limitowanej ilości „1z 50” z nazwiskami takimi,
jak Lidia Kalita, Paolo Seminara czy Noriaki
to ogromny sukces wizerunkowy, a przede
wszystkim sprzedażowy ze statusem must have!

.

Ważny krok w historii brandu to stworzenie opraw sygnowanych nazwiskiem ambasadora marki Artura Żmijewskiego w ramach ogólnopolskiej
akcji CZAS NA WZROK 40 + (obecnie CZAS NA WZROK bez ograniczeń).
Stworzone z myślą o oczekiwaniach współczesnego mężczyzny, okazały się bestsellerem, a ich reedycja w limitowanej ilości „1 z 50” sprzedaje
się z powodzeniem do dziś.
.
Najważniejsze miejsce w ofercie brandu zajmuje flagowa kolekcja
opraw HANDMADE IN POLAND. Produkowana w polskiej manufakturze
rzemieślniczymi metodami, z perfekcyjnie dopracowanymi modelami,
wykonanymi z najlepszego włoskiego acetatu firmy Mazzucchelli, to dla
JAI KUDO | EYEWEAR powód do dumy.
Z okazji 5. urodzin, specjalnie dla Optyków, przygotowano wyjątkowe
promocje i konkurs „Zostań częścią Działu Projektowego Eyewear”.
Jedną z głównych nagród jest udział w warsztatach z projektowania
opraw, a także współpraca przy wyborze kolorystyki, wzornictwa i nazwy, która stanie się częścią kolekcji wiosna/lato 2021. Laureaci na jeden
dzień zostaną projektantami. Oprócz tego, w puli nagród czeka pobyt
w nowoczesnym i komfortowym Hotelu Hamton by Hilton w Centrum
Poznania, wraz z uroczystą kolacją z Działem Eyewear, wieńczącą to
wyjątkowe spotkanie. W ten symboliczny sposób chcemy podkreślić
znaczenie polskiego rzemiosła w produkcji opraw okularowych.
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O MARCE
W 2004 roku w Poznaniu, grupa przyjaciół,
zafascynowana nowymi technologiami i trendami w świecie optyki, rozpoczęła swoją działalność w dystrybucji soczewek okularowych.
Na przestrzeni lat, zdobywając zaufanie salonów
optycznych z wieloletnią tradycją, stali się silnym
i rozpoznawalnym na rynku optycznym brandem. Udoskonalając nowatorskie rozwiązania,
obecnie są jednym z najczęściej wybieranych
producentów soczewek jednoogniskowych
i progresywnych w Polsce, a ich produkty zyskują uznanie coraz szerszego grona odbiorców.
Dla JAI KUDO nie ma rzeczy niemożliwych.
W 2015 roku powstał departament Eyewear,
który wykreował wyróżniającą się markę opraw
okularowych, projektowanych i produkowanych
w Polsce.
Za cel obrano zrewolucjonizowanie polskiego
rynku optycznego, oferując zjawiskowe oprawy
w cenie dostępnej dla każdego. Na pierwszym
miejscu stawiając najwyższą jakość i komfort
użytkowania. Od początku założenie twórców
było proste: „idealna oprawka musi wyróżniać
się i doskonale pasować”.
JAI KUDO | EYEWEAR tworzy dla ludzi i z myślą
o ludziach. Inspiracją są ich emocje, praca, a także codzienne życie we wszystkich zakątkach
Polski. Swoje projekty dedykuje odbiorcom
ceniącym najwyższej jakości produkty, pragnącym się wyróżnić i wyrazić swoją osobowość.
Specjalnie dla nich łączy modę i sztukę z perfekcyjnym rzemiosłem, kreując wyjątkowe kolekcje
barwnych opraw o unikatowych kształtach.
Opowiadają własną historię o ludziach pełnych
pasji i autorskich pomysłów.
Jako jedni z nielicznych są europejską firmą z własną produkcją w Polsce. W manufakturze dzieją
się rzeczy niesamowite, a pasja i zaangażowanie
przeistaczają się w rzemieślniczy kunszt.
Polscy wytwórcy, znani ze swojej pracowitości
i dokładności, każdego dnia z niezwykłą dbałością, własnoręcznie składają i polerują oprawy,

stając się tym samym częścią każdego produktu.
W tych właśnie momentach cała historia zaczyna
nabierać tempa, ponieważ ich produkt łączy to,
co w życiu naprawdę istotne – pasję, wizję, cel
i zaangażowanie.
Poznaj barwny świat JAI KUDO Eyewear:
www.jaikudo-eyewear.com
www.instagram.com/jaikudo_eyewear
www.facebook.com/jaikudopolska

NASZE KOLEKCJE
W produkcji opraw stosowane są najlepszej
jakości włoskie flexy marki Visottica i niemieckiej
marki OBE, które stanowią gwarancję komfortowego użytkowania przez długi czas.
Prezentowane kolekcje opraw wyróżniają unikatowe kształty i energetyczne kolory pobudzające
wyobraźnię. Projekty przywodzą na myśl najciekawsze historie z życia. Przypominają o ulubionym filmie, wspomnieniach i kolorach dzieciństwa. Powrót do przeszłości jest możliwy, ale najważniejsze jest tu i teraz. Kompilacja doświadczeń,
przeżyć i emocji zawarta w jednym elemencie –
oprawach projektu JAI KUDO Eyewear.
JAI KUDO HANDMADE – Crème de la crème
pasji do okularów. Niepowtarzalne, wielobarwne
i stylowe oprawy, obok których nie da się przejść
obojętnie. Perfekcyjnie dopracowane modele
wykonane z acetatu, produkowane w polskiej
manufakturze rzemieślniczymi metodami. Każdy
model powstaje w 50 egzemplarzach. JAI KUDO
HANDMADE to kolekcja dla wielbicieli produktów
unikatowych i autentycznych.
JAI KUDO – Kolekcja inspirowana światowymi
trendami i wielkomiejską modą. Nowoczesne
połączenia srebrnego, złotego i różowego metalu z acetatem tworzą ponadczasowe kształty
w różnych wariantach kolorystycznych. Najwięksi
pasjonaci mody odnajdą w kolekcji JAI KUDO coś
dla siebie.
JK – klasyczne i subtelne kształty w niecodziennych kombinacjach barwnego acetatu. Stworzone dla tych, którzy uwielbiają bawić się kolorem.
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KAMPANIA NA SEZON JESIEŃ | ZIMA 2020/21
Najnowsza kampania na 5-lecie JAI KUDO | EYEWEAR została zrealizowana w stylowej i eleganckiej
przestrzeni SUMMER STUDIO w Warszawie. Scenografię sesji uzupełniały obrazy utalentowanego
polskiego artysty Wojtka Wojtczaka. Autorem zdjęć do jubileuszowej kampanii jest kreatywny fotograf mody i portrecista - Aleksander Salski. Twarzą jesienno-zimowej kampanii JAI KUDO | EYEWEAR
została Kasia Lehmann z REBEL MODELS, która wzięła udział w wielu międzynarodowych kampaniach
m.in. dla: MaxFactor, CocaCola, Loreal i magazynów InStyle, Elle czy Vogue.
.
Do współpracy przy sesji zdjęciowej zaprosiliśmy również znakomity team beauty. Anna Kobalczyk
zadbała o make-up, a Ewa Pieczarka o włosy, tworząc efektowny look modelki podkreślający elegancję
najnowszej kolekcji opraw JAI KUDO | EYEWEAR.

JUBILEUSZOWA KOLEKCJA
Jubileuszową kolekcję opraw wyróżniają delikatne i lekkie linie o jednolitych kolorach, dopracowane
w najdrobniejszych detalach.
Opracowanie: Interoptyka, mat. pras. JAI KUDO
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mod. CAMBRIDGE C90
oprawy cat-eye
w zjawiskowej odsłonie
o subtelnej linii frontu.
mod. LONDON EYE C02
oprawy o geometrycznej
linii frontu, w stylistyce retro.

mod. DEBBIE C06 – reedycja
modelu DEBBIE w kolorze
różowego złota, który króluje
od ostatnich sezonów.

mod. EXTRAVAGANZA C03
oprawy o geometrycznej linii frontu,
w kolorystyce granatu z zausznikami
w błękicie.

mod. ALL IN C01 – oprawy cat-eye w nowoczesnej
stylistyce, z zausznikami z mozaikowym wzorem.

mod. NEW HERO C05 – oprawy w musztardowym kolorze,
o klasycznej i ponadczasowej linii frontu.
2020/6
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medycyna
i optyka

Barbara Pakuła - optometrysta, kontaktolog, terapeuta widzenia,
twórca „Ćwiczę oko” oraz bloga - www.cwiczeoko.pl oraz www.barbarapakula.pl

Charakterystyka ruchów sakkadowych
i śledzących oczu
Ruchy sakkadowe (skokowe)
oczu są to szybkie, precyzyjne
i nagłe ruchy spowodowane
wzrostem impulsów nerwowych
dochodzących do konkretnych
mięśni. Ich prędkość dochodzi
do 400 stopni/s. Wykonywane
są w celu umiejscowienia obrazu
obserwowanego obiektu na
plamce siatkówki. Umożliwiają
natychmiastową zmianę kierunku
patrzenia. Są to ruchy nieodczuwalne przez człowieka i przebiegające nieświadomie; np. podczas
czytania kolejnych wyrazów
w tekście.
Ze względu na funkcję i parametry, sakkady możemy podzielić na:
• wolicjonalne zmiany fiksacji;
• odruch refiksacyjny,
• sakkady spontaniczne,
• szybką fazę oczopląsu optoki. netycznego i przedsionkowego,
• mikrosakkady.
Wolicjonalna zmiana fiksacji
umożliwia nam spojrzenie w wybranym przez nas kierunku.
Sakkady odruchowe występują
36
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niezależnie od naszej woli.
Ruchy te są wywołane nagłym
pojawieniem się bodźca, który
zwrócił naszą uwagę.
Sakkady spontaniczne zdarzają
się średnio 20 razy na minutę
i służą „skanowaniu” otoczenia.
Zadaniem sakkady pojawiającej
się w szybkiej fazie oczopląsu
przedsionkowego jest zwrot oka
w kierunku przeciwnym do ruchu
głowy. Sakkady występujące
w oczopląsie optokinetycznym
kompensuje ruch oka wywołany
szybkim ruchem sceny.
Mikrosakkady to bardzo niewielkie ruchy oczu. Są one elementem
podsystemu fiksacyjnego.
Przeciwdziałają dryfowaniu oka,
będącego wynikiem tzw. szumu
systemu okoruchowego1.
Ruchy śledzące (podążające)
oczu są to wolniejsze ruchy skojarzone oczu, które mają na celu
utrzymanie obrazu poruszającego
się obiektu na dołku środkowym
siatkówki lub utrzymanie na nim
obrazu nieruchomego, podczas

gdy dochodzi do poruszania głową. Prędkość tego typu ruchów
oczu dochodzi do około 30°/s.
Według Leigh i Zee2 rolą ruchów
skojarzonych gałek ocznych jest
utrzymanie obrazu na siatkówce
(zwłaszcza na plamce żółtej) poprzez dostosowanie swojej prędkości do prędkości ruchu otoczenia (rzeczywistej lub względnej),
dzięki czemu możemy utrzymywać pojedyncze, wyraźne widzenie. Badacze ci dzielą ruchy
skojarzone na dwie kategorie.
Pierwsza kategoria to ruchy,
które służą do utrzymywania
spojrzenia podczas ruchu głowy
lub otoczenia. Opierają się one
na odruchu przedsionkowo-okoruchowym oraz odruchu wzrokowo-okoruchowym. Narządem
receptorowym dla tych odruchów
jest siatkówka. Ruch pojedynczego obiektu na nieruchomym tle
wyzwala reakcję odruchową
zwaną reakcją śledzenia, czyli
korowy lub plamkowy oczopląs
optokinetyczny. Z kolei ruch
całego otoczenia wywołuje

podkorowy (inaczej siatkówkowy)
oczopląs optokinetyczny.
Druga kategoria ruchów to ruchy
zapewniające przesuwanie się
spojrzenia. Wiążą się one ze stabilizacją obrazu obiektu, który jest
odwzorowywany na plamce żółtej
dzięki mechanizmowi sakkadowych i śledzących ruchów gałek
ocznych (gdy przedmiot zbliża się
lub oddala od osoby obserwującej
rozważa się też mechanizm
ruchów wergencyjnych).
Odruch przedsionkowo- okoruchowy jest odpowiedzią na potrzebę dostosowania ustawienia
oczu i utrzymania prawidłowej
fiksacji w czasie gwałtownych
ruchów głową w różnych płaszczyznach (jednostajnie przyśpieszony lub opóźniony ruch)3.
Na przykład: obrót głowy w prawo
wywołuje ruch gałek ocznych
w lewo, w ten sposób, że obraz na
siatkówce nie ulega przesunięciu
i pozostaje stabilny w dołku środkowym. Początek łuku odruchowego znajduje się w obwodowej
części układu równowagi w uchu
wewnętrznym. Ruch gałek ocznych w stronę przeciwną do ruchu
głowy to wolna faza oczopląsu
(prędkość poniżej 100°/s).
W mechanizmie odruchu sakkadowego dojdzie do szybkiego,
skokowego ruchu gałek ocznych
w kierunku ruchu głowy i ich
powrotu do położenia centralnego – jest to szybka faza oczopląsu.
Gdy głowa lub otoczenie poruszają się wolnym ruchem (jednostajnym), uruchamia się mechanizm odruchu wzrokowo-okoruchowego (optokinetycznego).
Faza wolna oczopląsu to powolne,
ciągłe ruchy gałek ocznych w stronę ruchu otoczenia (prędkość
poniżej 100°/s). Mechanizm
odruchu sakkadowego uruchamia
szybkie, skokowe ruchy gałek
ocznych (faza szybka), ustawiając
oczy w pozycji centralnej.
Głównymi zaburzeniami ruchów
skoniugowanych są:

1
2
3
4
• niestabilna fiksacja powodująca
niemożność utrzymania obrazu
obserwowanego obiektu,
• dysfunkcja ruchów sakkadowych i śledzących.
Te zaburzenia mogą powodować
symptomy objawiające się:
• nadmiernym ruchem głowy
podczas czytania;
• częstym gubieniem tekstu
podczas czytania;
• pomijaniem poszczególnych
słów podczas czytania i pisania;
• uczuciem ruchu linii tekstu
podczas czytania;
• koniecznością używania palca
lub linijki podczas śledzenia
tekstu;
• czytaniem bez zrozumienia
i powracaniem do przeczytanego
fragmentu.
Zaburzenia ruchów gałek ocznych są problemami złożonymi.
Mogą dotyczyć motoryki (niedowładu mięśni), zmian neurologicz-

nych lub psychologicznych (najczęściej spotykane)4.
Zaburzenia ruchów sakkadowych
cechują się zmniejszoną dokładnością sakkad, dłuższym czasem
reakcji sakkady oraz zmniejszoną
liczbą sakkad regresywnych (powrotnych). Mają szczególnie negatywny wpływ na naukę i proces
czytania, a także utrudniają
wykonywanie innych czynności
wykorzystujących pracę układu
wzrokowego5.
1. Zob. K. Ciuffreda., B. Tannen, Eye Movements
Basics for the Clinician. Mosby ( an affiliate of
Elsevier), St. Louis, USA, 1995.
2. Zob. R. J Leigh, D. S. Zee, The neurology of eye
movements, New York: Oxford University Press, 2006.
3. Zob. E. Koziorowska-Gawron, S. Budrewicz, K. Jada
nowski, Patofizjologia zaburzeń gałkoruchowych
w niektórych schorzeniach ośrodkowego układu
nerwowego, „Polski Przegląd Neurologiczny”, 2009,
t. 5, nr 3.
4. Zob. G. Pavlidis, Eye movements differences bet
ween dyslexics, normals and retarded readers while
sequentially fixating digits, „American Journal of Op
tometry and Physiological Optics”,1985, 62: 820-832.
5. Zob. Guideline American Optometric Association,
St. Louis 1997.
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Okiem
Okiem Stylisty
Stylisty
Techniki doboru koloru opraw okularowych
Stylizacja opraw & MUA:

Olaf Tabaczyński

Dobór koloru opraw okularowych
zależny jest od subtonu pigmentacji skóry klienta, czyli, krótko mówiąc, od fototypu skóry człowieka.
Czym jest fototyp skóry?
Termin ten wprowadził do świata
medycznego dr Thomas B. Fitzpatrick, dermatolog z Harvard Medical School. Podjął się on klasyfikacji
rodzajów karnacji, czyli kolorów
ludzkiej skóry w zależności od jej
zachowania na promieniowanie
UV. Swoje badania oparł o obserwacje reakcji skórnych po pierwszej w roku ekspozycji na słońce.
Wynikiem tych badań jest opis charakterystycznych cech sześciu fototypów, które określają temperaturę
barwową pigmentacji, dzieląc subtony skóry na chłodne i ciepłe.
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W 1975 roku dr Fitzpatrick przedstawił wyniki swoich doświadczeń,
które do dzisiaj stanowią także
o zrozumieniu doboru kolorów,
a tym samym pomocne są w stylizacji opraw okularowych.
To melanina, a właściwie jej trzy
różne rodzaje (trzy pigmenty z grupy melanin) tworzą osobniczy, genetycznie uwarunkowany i niepowtarzalny koloryt skóry. Dlatego
możemy obserwować obecność
w skórze takich kolorów-barwników, jak: żółty, pomarańczowy,
czerwony, fioletowy, niebieski czy
zielony.
Punktem wyjścia w uświadomieniu
sobie, że u każdego z nas występują różne i indywidualne kolory jest
kolor tęczówki oka. Jednak tęczów-

ka stanowi zaledwie 1% wartości
w układzie pigmentacyjnym, dlatego w 99 % barw opraw okularowych nie dobieramy do koloru tęczówki oka. Stylizacja:
Najważniejszą
informacją przy doMonika Misiak-Tabaczyńska
borze kolorów w stylizacji opraw
okularowych jest pigmentacja
Zdjęcia:
skóry - fototyp.
Dlaczego odcień
skóry
jest
punktem
odniesienia
Monika Matlak-Mizerkiewicz
do kolorów opraw okularowych?
Odpowiedź z punktu widzenia meModelka:
Stroińska jest
dycznego,
jak i Alicja
praktycznego,
logiczna.
To
skóra
posiada
najwiękOkulary: Optyk Ciszak
szą część barwników reprezentujących nasz koloryt. W tym układzie
rozróżniamy sześć fototypów.
Należy więc dopasować kolor oprawy do odcienia skóry klienta.

Nie ma stylu okularów bez
anonimowości maski
weneckiej w okresie karnawału
Dobierając swoim klientom okulary, zazwyczaj skupiam się na dwóch najważniejszych aspektach. Jednostkowych potrzebach, zarówno wzrokowych, jak i na
stylu życia klienta/pacjenta. Gdy zostają
one zaspokojone – wówczas możemy mówić o zdrowym i komfortowym widzeniu
oraz satysfakcji klienta. Wtedy też okulary,
podobnie jak nasze umiejętności, mają potwierdzoną, wysoką wartość.
Niezwykle intrygującym i ciekawym jest,
z pozoru podobny do okularów, obiekt,
który zakładamy na twarz z uwzględnieniem stylu życia i „dobrego” widzenia. Jest
nim maska wenecka, będąca symbolem
okresu karnawału. Analizując genezę tej
wyjątkowej formy maski, dojdziemy do
wniosku, że jej głównym zadaniem było
i jest nadal, aby osoba ją nosząca mogła
pozostać anonimową.
Z tej perspektywy dwa – na pierwszy rzut
oka podobne formą przedmioty, które
zdobią naszą twarz – stają się wręcz przeciwległym biegunem naszego stylu życia.
Czy ich funkcje są aż tak odległe? Czy można w jakiś sposób skojarzyć i połączyć maskę wenecką z okularami?
Nasze podejście do masek covid’owych
jest różne. Często ich formy, wzory, kształty
i kolory są zaskakujące. Jednak nie sposób
nie zauważyć pewnej ich analogii do masek weneckich.
Na naszych oczach zmieniają się nasze
przyzwyczajenia, nawyki czy tolerancja.
A oto kilka ważnych faktów historycznych.
Te informacje pomogą nam przeanalizować i ugruntować optykę patrzenia na tak
ciekawe zjawiska dotyczące naszej branży.
Tym razem zacznijmy od niezwykłej historii, która zaczyna się w Wenecji.
Pod koniec XVIII wieku wraz z podbojem
Republiki Weneckiej przez Francuzów,
a następnie w konsekwencji austriackiej

okupacji, noszenie masek „karnawałowych”
zostało zakazane.
Tę tradycję karnawału próbowano wyeliminować. Jednak przetrwała ona, między
innymi na niektórych wyspach laguny oraz
terenach państw basenu Morza Śródziemnego. Po prawie dwustu latach, bo dopiero
w roku 1979 roku, została przywrócona.
Maski weneckie powróciły również jako
symbol wspólnoty potęgi gospodarczej,
handlowej, ekonomicznej i kulturowej pomiędzy światami różnych kultur, wyznań
oraz statusu społecznego.
Historia się zaciera, symbole tracą na wartości, znaczenie rozmywa się.
Noszenie masek możemy odnotować
w tradycji już od 1094 roku, od kiedy to
właśnie maski stały się nieodłącznym atrybutem podczas świętowania uroczystości
publicznych w ostatnich dniach przed
Wielkim Postem. Karnawał na mocy aktu
Senatu Republiki został ustanowiony jako
oficjalny i legalny okres święta publicznego. Czas karnawału obejmował, począwszy od 1296 roku, okres kilku tygodni. Przez
następne stulecia karnawał był okresem
świętowania i zabawy w całym mieście,
w całej Republice, w całym państwie. To
właśnie w tym czasie można było oddawać się tańcom i zabawom przy dźwiękach muzyki. W całej Republice Weneckiej
organizowano publiczne pokazy i wystawy
z udziałem: muzyków, tancerzy, akrobatów
i kuglarzy.
Przez około siedemset lat – noszenie masek i kostiumów było już tradycją w wielu
krajach. Udało się również ustalić pierwotny powód zakładania masek w Wenecji. Zasłanianie nimi twarzy umożliwiało ludziom
ukrywanie wszelkich różnic klasowych
lub statusowych. Co więcej, pozwalało na
publiczne wyśmiewanie się np. z arystokracji. Maska była wyrazem swoistej rów-
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W przeciwieństwie do masek skrywających
rzeczywiste oblicza użytkowników, okulary
dodają wyrazistości naszym twarzom.
Aspekty wynikające z historii, kultury, sztuki i przemian społecznych w Serenissima
Repubblica di Venezia – Najjaśniejszej Republice Wenecji pozostawiły swój trwały
ślad. Karnawał i maski odgrywały przez ponad 1000 lat kluczowe znaczenie dla stylu
życia, nie tylko Europy, ale wielu krajów na
świecie.
Okulary zawdzięczają swój rozwój nauce
i technologii.
Maski weneckie – uwarunkowaniom społecznym i sztuce.
Czy te światy coś łączy ?
Odpowiedź jest twierdząca.
To Murano – mała wyspa leżąca niedaleko
Wenecji. Mamy XIII wiek. To właśnie tutaj
w hucie szkła nastąpił ogromny przełom
dotyczący wytapiania szkła białego, a dalej konstrukcji soczewek. Mistrzowie i rzemieślnicy – szklarze nazywani cristelleri
– stali się wynalazcami oraz powiernikami technologii wytapiania szkła. Tutaj też
opracowano, po raz pierwszy w historii,
oszlifowane dwie soczewki wypukłe –
tworząc oprawioną konstrukcję soczewek,
którą dziś nazywamy okularami, a wcześniej binoklami.
Maski zmieniają nasz odbiór i perspektywę, zaś anonimowość zakrada się do naszej
świadomości. Separacja społeczna i unifikacja tworzą zbyt duży dystans. Maski kiedyś
zdejmiemy.
Olaf Tabaczyński

ności społecznej. Zaś problem równości
społecznej był częstym tematem spektakli
teatrów ulicznych. Można powiedzieć, że
dzięki anonimowości „masek” regulowano
zachowania społeczne w Wenecji.
Tyle o weneckiej karnawałowej tradycji noszenia masek.
Spoglądając z kolei na rozwój optyki okularowej na świecie, możemy dojść do wniosku, że odkrywanie praw fizyki prowadzi
do rozumienia i zaspokajania zindywidualizowanych potrzeb jednostki. A celem
rozwijającej się optyki i optometrii było
i jest zaspokajanie potrzeb wzrokowych.
Stopniowo okulary stają się atrybutem stylu każdego z nas.
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Oprawy:
D&G
Cartier
Mykita
Balenciaga
Mykita
Silhouette
Portrait Eliasson
Cartier

Olaf Tabaczyński – twórca zawodu i nazwy „Stylista Opraw Okularowych“.
Mistrz Świata Makijażu Profesjonalnego i Stylizacji. Absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu na wydziałach: wzornictwo przemysłowe,
architektura wnętrz, rysunek. Juror Międzynarodowych Mistrzostw Makijażu
Profesjonalnego, Permanentnego i Stylizacji Rzęs i Brwi. Dyrektor artystyczny
Akademii Maestro. Od 1997 roku prowadzi szkolenia na podstawie autorskiego
programu nauczania „Stylisty Opraw Okularowych“. Zdobywca wielu nagród,
z ostatniej chwili „Złotej Perły Mody“ przyznanej przez Polską Akademię Mody.
www.olaftabaczynski.com
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Rebellious Silence, 1994

Spojrzenie, które zmusza,
abyśmy odwrócili wzrok
Shirin Neshat
Shirin Neshat, ur. w 1957 roku
w Kazwinie – irańska artystka sztuk
wizualnych, reżyserka, scenarzystka, fotografka oraz producentka filmowa mieszkająca w Nowym Jorku,
znana z działalności na rzecz kobiet
w świecie islamu.
W 1979 r., w czasie irańskiej rewolucji, Shirin opuściła Iran, aby zacząć
artystyczne studia w Los Angeles.
W 1990 r. wróciła do ojczyzny, gdzie
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zainspirowana otaczającą ją rzeczywistością, rozpoczęła swój pierwszy
dojrzały cykl prac – Kobiety Allaha.
Twórczość artystki porusza społeczne, polityczne oraz psychologiczne wymiary doświadczenia kobiet we współczesnych społeczeństwach islamskich. Jej prace opowiadają o tym, jak kształtowana jest tożsamość islamskiej kobiety w świecie
opanowanym przez religię.

Neshat stała się rozpoznawalna na
skalę międzynarodową w 1999 r., gdy
otrzymała Międzynarodową Nagrodę podczas Biennale w Wenecji.
W nagrodzonych pracach: Turbulent
i Rapture, artystka po raz pierwszy
posłużyła się minimalistyczną w formie czarno-białą, poetycką fotografią, wywołującą emocjonalny szok.
Shirin Neshat stała się jedną z najbardziej znanych perskich artystek

Offered Eyes, 1993

w zachodnim świecie sztuki, a jej
twórczość trafiła do globalnej publiczności. Działalność artystyczna
Shirin Neshat, początkowo odzwierciedlająca ból i tęsknotę za ojczyzną,
z upływem czasu oraz nasilającego
się reżimu islamskiego w Iranie, stawała się coraz śmielsza i bardziej krytyczna. Artystka deklaruje, iż jej celem jest „rozwikłać ideologię Islamu
przez swoją sztukę”. W 2009 roku Neshat otrzymała nagrodę Srebrnego Lwa podczas Festiwalu Filmów
w Wenecji, za reżyserski debiut Women without Men.

Kobiety Allaha
Shirin Neshat konfrontuje poglądy
na islam w serii prac Kobiety Allaha.
„Karabin oparty o zakrytą tekstem
twarz, odważnie dzieli ją na dwie
części. Podwójny wybuch nieprzeniknionych oczu, których spojrzenie
podkreśla umiejscowienie celownika na środku czoła kobiety. Czy jest
to podprogowa sugestia mistycz-

nego trzeciego oka – szczegół, który podnosi dzieło do czegoś duchowo uniwersalnego – czy ona sama
jest tragicznym celem złapanym na
celowniku?” - czytamy w katalogu
największej dotychczasowej wystawy dzieł artystki, która odbyła się
w latach 2019/2020 w Stanach Zjednoczonych.
Mowa o Rebellious Silence, jednym
z najbardziej fascynujących zdjęć,
jakie pojawiły się w sztuce współczesnej w ciągu ostatnich 25 lat. To
niezapomniany czarno-biały portret, stworzony przez Shirin Neshat
w 1994 roku. Obraz, będący częścią
większej serii fotografii zatytułowanej Women of Allah, posłużył jako
punkt wyjścia dla największej prezentacji twórczości artystki, przedstawiającej rozwój sztuki Neshat od
pozornie prostych nieruchomych
fotografii do bardziej wyszukanych
filmów, performansów i video-art.
Wystawa „Shirin Neshat: I Will Greet
the Sun Again” – wielka retrospekty-

wa podsumowująca 30 lat twórczości, w The Broad Art Museum w Los
Angeles, zakończyła się w lutym br.
Podobnie, jak w przypadku wszystkich dzieł Neshat, Rebellious Silence zawiera intensywne i wieloznaczne treści. „Każdy obraz – mówiła Neshat, przygotowując się do otwarcia
pierwszego dużego pokazu swoich
prac – symbolizuje pewną ideę, pewien typ myślenia, pewną ideologię. I dla mnie ten obraz jest obrazem bardzo ideologicznym w tym
sensie, że zawiera w sobie sprzeczności… jest to obraz przepełniony
treścią, ponieważ zawiera kwestie
feminizmu, religii, fanatyzmu – no
wiesz, religijnego zapału – i przestępczości. Ma więc wszystkie te
trzy elementy i wszystkie poruszają
się w różnych kierunkach. W moim
odczuciu fotografia to nie tylko migawka – kadr rzeczywistości – ale
sposób, w jaki tworzy się warstwy
znaczeń i intencji, które mogą mieć
wiele interpretacji”.
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Praca Rebellious Silence jest głęboko wielowarstwowa. Twarz islamskiej kobiety,
którą różnicuje subtelna gra światłocienia, dzieląc ją na dwie półkule: ciemności
i światła, staje się niczym pergamin o delikatnej teksturze, który jak druga skóra, pokrywa pismo kaligraficznego tekstu w języku farsi. Interwencja jest jednocześnie
kusząca i szokująca. Odręczna kaligrafia,
naniesiona na żelatynowo-srebrową odbitkę fotograficzną, to wersety z Allegiance with Wakefulness - wiersza współczesnego irańskiego pisarza i tłumacza Koranu, Tahereha Saffarzadeha. Poeta celebruje w swoim tekście ofiarę religijnych
męczenników.
„Stworzyłam Kobiety Allaha i buntowniczą ciszę w 1994 roku – mówi Neshat
– a teraz mamy 2019 rok i wydaje mi
się, że te obrazy są nadal aktualne. Stały się ikoniczne i symboliczne dla pewnych wartości i wciąż są cenione przez
niektórych ludzi w świecie islamskim”.
Zdolność fotografii do skompresowania
w jeden portret szeregu konkurujących
ze sobą tematów i emocji – odwagi i strachu, wrażliwości i agresji, feminizmu i fundamentalizmu – leży u podstaw nie tylko
trwałej siły dzieła, ale także wyobraźni artystki, która je stworzyła.
„Dla mnie ludzkie ciało, ludzka ekspresja,
jest potężna – tłumaczy Neshat – kobieta może być uzbrojona i bardzo niebezpieczna, ale jej oczy są tak wrażliwe, przerażone i pełne niepewności. Dla mnie to
46
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również wiele mówi o nas, bowiem bardzo często jesteśmy poddawani praniu
mózgu lub kontrolowani przez siły zewnętrzne”.
Po ponownej wizycie w Iranie, w maju
1991 roku, Neshat wróciła do świata sztuki
w dwa lata później z Unveiling – sekwencją nieruchomych fotografii, odzwierciedlających zmiany, których była świadkiem
w swoim rodzinnym kraju.
Offered Eyes jest jedną z najbardziej fascynujących prac z tej początkowej fali
dzieł, które miały wejść w skład jej przełomowej serii Women of Allah. Czarno-biała
fotografia to autoportret, przedstawiający wyizolowane prawe oko artystki. Wokół jej tęczówki i źrenicy, w pustej twardówce, krążą ciasne koncentryczne linie
pisma, wywołujące poczucie hipnotycznego transu, w który zarówno obserwator pracy, jak i sama Neshat bez końca
wpadają.
Spiralny tekst zawiera słowa irańskiej poetki feministycznej Forough Farrokhzad,
której szczerość w wyrażaniu pożądania
seksualnego była sprzeczna z religijnymi
zasadami narzuconymi przez Islamską Republikę. Jak konkretnie mamy zinterpretować statyczny wir tego lirycznego języka,
wciągający nas w spojrzenie artystki, jest
drażniąco niejasne. Czy mamy postrzegać te sylaby jako artykułowanie własnego sekretu i intymnych tęsknot, czy też
jako coś, poprzez co oko widzi?

W kolejnej pracy Bonding (1995), będącej
ostatnią fotografią, która została dodana
do cyklu Women of Allah, artystka zwraca
uwagę na wpływ kulturowych tarć na relacje matka-dziecko. Na tle ciemności, będącej echem tradycyjnego czadora, pokryte kaligrafią ręce Neshat czule obejmują dłonie jej pięcioletniego syna Cyrusa. Palce artystki układają się w kształt
serca, w którym niewinnie rozwijają się
dłonie jej dziecka. Bez względu na to,
jak chroniącym gestem pragnie otaczać
chłopca jej ciało, jej skóra nosi niezatarte ślady przeżytej przeszłości – blizny po
uczuciach, doświadczeniach i ideologii.
Z drugiej strony, jej syn to nowy początek – czysta karta.
„Kiedy wiele zdjęć z cyklu Women of Allah jest zestawionych razem, uderzające jest to, jak oscylują między tematami
skupionymi na kulturze, którą kocha Neshat (jej identyfikacją z macierzyństwem,
z rodziną, z erotyzmem, z pięknem irańskiej sztuki i rytuałów) i jednymi z najtrudniejszych wyzwań stojących przed
irańskimi kobietami: wojną irańsko-iracką, która pozornie wzmocniła kobiety
poprzez wezwanie do broni, oraz religijnymi i politycznymi realiami, ograniczającymi ich seksualność, ekspresję i wolność fizyczną” - pisze Ed Schad, w katalogu towarzyszącym retrospektywie prac
artystki w Los Angeles.
Opracowanie: INTEROPTYKA,
na podst. mat. pras. The Broad Art Museum
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7 lekcji, których udzieliła nam
pandemia COVID-19
Od przemyślenia pracy w gabinetach, przez usługi wirtualnej opieki, po rezerwy gotówkowe
- trwająca
pandemia
już udzieliła
optykom,
optometrystom
i okulistom,
sanitarne. Uważamy,
iż ani Zarząd lekcji,
Czy też biorąc
pod uwagę, że
przySzanowne
Koleżanki i Koledzy
najmniej dla części naszych klienCechu, ani Zarząd KRIO nie poktóre
warto zapamiętać.siadają kompetencji do wydania
tów, oferowane przez nas produkZe względu na rozszerzającą
w tym względzie jednoznacznych
ty i usługi mogą okazać się produsię epidemię koronawirusa COVID
ktami i usługami pierwszej
zaleceń, a wytyczne GIS i Mini19 i zalecenia Rządu RP oraz służb
informacje, przejrzeć leki i wstępne
tem wejścia lub mogą manifestować
Minął już prawie rok od wybuchu episterstwa Rozwoju dla placówek
potrzeby, umożliwiającymi im
sanitarnych wielu z nas staje
dane
wywiadu
zakaźne
lub
zapalne
skutki
choroby”
demii COVID-19. W
tym
czasie
świat
normalną pracę i funkcjonowanie
handlowych
są bardzo
ogólne. oraz przejść do pytań
przed dylematem jak wobec
również
czasie epidemii,optometrystnależy
brakużyć
jednoznacznych
wytycz- - mówi
pod kątem COVID-19. Po przybyciu do
LynnwGreenspan,
musiał nauczyć się
z wirusem,
zapewnić do nich dostęp osobom
Jeżeli kierując się troską
nych dotyczących naszej branży
gabinetu pacjent mierzy temperatuka, która
praktykuje w Filadelfii w Penktóry zaraził miliony.
Według sondao zdrowie i życie personelu nafaktycznie potrzebującym?
postępować w najbliższych
rę i podpisuje
sylwanii. „Teraz, kiedy wychodzimy
żu przeprowadzonego
szych zakładów
oraz klientów formularz z pytaniami
dniach. przez AOA
Nie ma jednoznacznej
podejmą Państwo
decyzje o cza-Proces ten przyspieprzesiewowymi.
z lockdownu
- podczasodpogdy maski
Health Policy Institute, 80% optyków,
wiedzi na to pytanie i każdy z nas
sowym zamknięciu zakładów
Czy dbając o zdrowie i życie
szył zbieranie wywiadu wstępnego
chronią i zakrywają nasze twarze - to
optometrystów i okulistów zapewniło
musi udzielić jej sobie sam, paoptycznych, jest to w obecnych
personelu oraz klientów zakłai skrócił
czas oczekiwania na wizytę.
oczy
są
widoczne
i
patrzą
wyraźnie
na
pacjentom opiekędów
doraźną
podczas
okolicznościach
uzasadniona,
miętając o ciążącej na nim odpoi ich bliskich, i chcąc zapowiedzialności.
Przynajmniej
racjonalnaUdało
decyzja.nam się skrócić czas pobytu parozprzestrzenianiu
się
innych.
Społecznie
staliśmydosię obcypandemii, podczasbiec
gdy
11% zamknęczasu wydania jednoznacznego
bezwzględnie
cjentów w naszych gabinetach o pomi, z wyjątkiem naszych oczu”.
ło swoje gabinety.epidemii
Ponadnależy
dwie
trzenakazu przez Rząd lub służby
zamknąć nasze zakłady optyczne?

cie widziało mniej niż 5% typowej
liczby pacjentów sprzed pandemii,
a trzech na czterech praktyków osobi22
ście podjęło redukcję dochodów, aby
chronić praktykę podczas pandemii.
To była wyboista droga, ale niektóre
z wyciągniętych wniosków na zawsze
zmieniły stosowane praktyki.
Na stronie American Optometric Association możemy zapoznać się z doświadczeniami amerykańskich lekarzy
optometrystów.
„Oczy są wrażliwe i zasługują na naszą
ochronę i opiekę. Mogą być punk2020/2
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1. Przemyśl pracę
w gabinecie.
„Lockdown w następstwie pandemii
COVID-19 pozwolił nam na ponowną
ocenę naszych zasad i systemów, a także opracowanie lepszych procedur,
aby przyjmować pacjentów w bardziej
sprawny i skuteczny sposób. Zrobiliśmy to, wysyłając formularze pacjentów z wyprzedzeniem, a następnie
dzwoniąc do pacjenta na dzień przed
badaniem, aby uzyskać podstawowe

łowę i zapewnić im lepszą ochronę
wzroku”.
– Jeff Klein, Norfolk, Nebraska

2. Telezdrowie nie
będzie działać dla
wszystkich.
„Telezdrowie jest znacznie mniej dostępne, niż się spodziewałem. Nasza
firma pozostała otwarta jako placówka obejmująca kilka gabinetów
optometrycznych i okulistycznych

pacjenta od lekarza w lampie
szczelinowej <1.8 m, którą uznaje
się za wysoki czynnik ryzyka
przeniesienia wirusa).

zakażoną wirusem SARS-CoV-2,
2. Przebywanie w ciągu ostatnich 14 dni na terenach
z wysokim odsetkiem zakażeń,
3. Objawy T ciała>380 C, kaszel,
duszność),
będącej podstawą do prowadzenia triagu pacjentów zgłaszających się do okulisty,

Dostępne formy ochrony osobistej to:
a) Fartuch jednorazowy,
b) Maski: chirurgiczne FFP2, FFP3,
c) Przyłbice, gogle,
to dla c)
naszaprzestanie
trudna chwila
wymagająca
w naszym
regionie. Ciekawe
było
wykonywania
d) Rękawiczki
[11].
procedur
wytwarzających
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kontakt
z
pacjentem.
tów to osoby niedowidzące, jako optym zainteresowana. Wiele osób star-

środków ochrony przez personel
medyczny (PPE: personal protective equipment),
d) pacjenci powinni zachowywać
minimum 1 m odstępu od siebie
(w poczekalni).

Każdy pacjent zgłaszający się do
poradni/szpitala okulistycznego
lub powinien
ograniczonych
zostaćzdolności
poddany percepzmierzeniu temperatury
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terenach z wysod) przeprowadzenie szkoleń
Zalecane środki dezynfekcyjne to
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jemy wprowadzić trzystopniowy

25

2020/2

2020/6

49

,]ED2SW\F]QD
5]HPLHĞOQLF]D
Krajowa

dzy w tym okresie. To był doskonały
przykład wartości wsparcia ze strony
organizacji zajmujących się ochroną
wzroku”.
– Carl Urbanski, Kingston, Pensylwania

4. Zachowaj rezerwę
gotówkową.
„Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem, wspólnikiem, pracownikiem
czy wykonawcą, potrzebujesz bezpieczeństwa finansowego. Zapewnij co
najmniej 90 dni rezerw gotówkowych/
aktywów płynnych na wypadek sytuacji awaryjnej. Dotyczy to zarówno
finansów osobistych, jak i firmowych.
Co, jeśli następnym razem nie będzie
można skorzystać z programu ochrony
wypłat, pożyczek na wypadek szkód
gospodarczych oraz bodźców związanych z opieką zdrowotną i społeczną?
Przygotuj się na „co jeśli”, a będziesz
spać lepiej. Osobiście nie miałem poważnych problemów, ale byłoby to
jeszcze mniej stresujące, gdybym miał
większe rezerwy. Będę lepiej przygotowany w przyszłości. Fakt, że gdy
tylko doszło do przestojów, firmy (nie
tylko gabinety optometryczne) zwolniły wielu pracowników, wskazuje, że
wiele z nich działa z dnia na dzień i nie
jest przygotowanych, aby przetrwać
w kryzysowej sytuacji. Bez względu na
wielkość firmy, mocno wierzę w korzystanie z profesjonalnego zespołu składającego się z doradcy finansowego,
księgowego i prawnika.”
– Jerry Neidigh Jr., Richmond, Virginia

5. Gabinet musi być
miejscem bezpiecznym.
„Jako gabinet, który zapewnia medyczną opiekę okulistyczną, pozostaliśmy
otwarci podczas globalnej pandemii.
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Nasz lokalny szpital kierował nagłe
przypadki okulistyczne do lokalnych
lekarzy okulistów i leczyliśmy wielu
pacjentów, aby pomóc zmniejszyć obciążenie przychodni. Spotkaliśmy się
z naszymi pracownikami, aby przypomnieć im, że w naszym gabinecie regularnie stykamy się z chorobami zakaźnymi, np. wirusowym zapaleniem
spojówek. Dla wszystkich pacjentów
wdrożyliśmy protokoły stosowania
środków ochrony indywidualnej oraz
utrzymywania higieny gabinetów. Dostosowaliśmy nasz harmonogram, aby
uwzględnić dystans społeczny pacjentów oraz zapewnić podstawowe usługi i bezpieczne środowisko w nagłych
przypadkach”. - Jamie Casper, Wilmington, Karolina Północna

6. Rozbudź swoją pasję.
„Zawsze wiedziałem, że mam w sobie ogień, ale nie zdawałem sobie
sprawy, że stał się on swego rodzaju
autopilotem. Pandemia roznieciła ten
płomień, który ponownie ożywił moją
pasję do mojego rzemiosła. Nigdy nie
pracowałem tak pilnie, dla tak niewielkich korzyści finansowych przy tak
dużym poczuciu satysfakcji! Uśmiechy wdzięczności ukryte pod maskami pacjentów pilnie potrzebujących
opieki są bezcenne. Znów mam poczucie dumy z wypełnienia obowiązków
etycznych związanych z moim zawodem! Pandemia nauczyła mnie wielu
rzeczy związanych ze specyfiką opieki
nad pacjentem i wydajnością gabinetu, ale odnowienie pasji do mojego
zawodu to najbardziej satysfakcjonujące doświadczenie po prawie dwóch
miesiącach wizyt ograniczonych do
pilnych przypadków przed ponownym otwarciem kompleksowej opieki”.
– Pamela Lowe, Niles, Illinois

7. Uczmy się od siebie
nawzajem.
„Jako optometrysta i dyrektor ds. zdrowia publicznego w AOA, miałem wyjątkowy zaszczyt komunikowania się bezpośrednio z ponad 400 gabinetami
w całym kraju. Wiele nauczyłem się
z tych rozmów:
1) większość profesjonalistów ma ciągłe obawy dotyczące jakości i dostępności środków ochrony indywidualnej;
2) wszyscy pomagali w reagowaniu na
pandemię w zakresie zdrowia publicznego, zapewniając pomoc doraźną;
3) wszyscy byli najbardziej zaniepokojeni bezpieczeństwem pacjentów
i personelu i chcieli, aby ich opieka
była jak najbardziej bezpieczna;
4) niektórzy mieli przypadki COVID-19
w gabinetach i postępowali zgodnie
z wytycznymi dotyczącymi zdrowia
publicznego, aby zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa wśród społeczności i pomóc w śledzeniu kontaktów.
W miarę postępu pandemii wymagania będą rosły, ale te doświadczenia
wskazują, że optometryści i ich personel są otwarci na naukę i dostosowują
się do przyszłych wyzwań zdrowotnych i klinicznych”.
- Michael Duenas, Alexandria, Virginia
Źródło: www.aoa.org
Opracowanie: INTEROPTYKA

SERWIS AUTOMATÓW
SZLIFIERSKICH

NOWE I UŻYWANE URZĄDZENIA
DO PRACOWNI OPTYKA

SPRZĘT OKULISTYCZNY
Dystrybutor francuskich zestawów
szlifierskich marki i-Tronics.

NOWOŚĆ W OFERCIE!
UNIT REFRAKCYJNY NEO PLUS
Możliwość konfiguracji sprzętu
według życzenia klienta

OPTI SERVICE
Szymon Wrożyna

Grzegorz Wrożyna

Dział sprzedaży i serwisu
telefon: 514 294 352
e-mail : info@optiservice.com.pl

Dział serwisu
telefon : 509 834 939
e-mail : grzegorz@optiservice.com.pl

WWW.OPTISERVICE.COM.PL

Działamy na terenie całego kraju
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Jak minimalizować ryzyko zakażeń?
– krótki przewodnik opracowany przez Cech Optyków w Warszawie
Od czasu wprowadzenia w naszym kraju stanu epidemicznego pracodawcy i pracownicy wielu branż borykają się z różnego rodzaju obostrzeniami, które bywają niejednoznaczne i trudne w interpretacji. Przed wyzwaniem dostosowania się do nich stanęły również salony optyczne.
Cech Optyków w Warszawie pragnąc wesprzeć je we wdrożeniu dobrych praktyk i realizacji wytycznych dotyczących COVID-19, przeprowadził wiele rozmów z przedstawicielami branży optycznej, czego efektem jest
prezentowany tutaj w postaci infografik przewodnik.

Dla uzyskania przejrzystości podzielono
go na trzy części. Przedstawione w nich
dobre nawyki mogą okazać się ponadczasowym standardem, a niektóre środki
ostrożności zapewne zostaną z nami już
na zawsze. Oparty jest między innymi na
zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz ograniczenia możliwości transmisji
chorób wirusowych.
Infografiki pozwolą w przyjazny sposób
zapoznać się z zaleceniami i obowiązkami
dotyczącymi ochrony przed zakażeniem
COVID-19.

Obsługa klienta
Do niedawna nie przykładaliśmy tak wielkiej wagi do dezynfekcji opraw, mycia rąk
czy wietrzenia salonu, choć z pewnością
wielu z nas stosowało takie zwyczaje.
Dziś zgodnie z wytycznymi GIS jest to normą przy funkcjonowaniu naszych firm.
Warto zwrócić uwagę na konieczność
zmian dotychczasowych przyzwyczajeń.
Nasi klienci na ogół pojawiali się w salonach w gronie osób towarzyszących, doradzających im przy wyborze opraw.
W obecnej sytuacji powinniśmy zaniechać
lub znacznie ograniczyć tego typu praktyki. Sugeruje się również zastosowanie
systemu rejestracji telefonicznej na określoną godzinę oraz wstępne rozpoznanie
potrzeb klienta podczas takiej rozmowy.
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Przedruk z: J. P. Szaflik, M. Stopa, A. Horban, J. Przybek-Skrzypecka, A. Bakunowicz-Łazarczyk, D. Dobrowolski, I. Grabska-Li- berek, J. Izdebska, J. Kałużny, J. Mackiewicz,
M. Misiuk-Hojło, E. Mrukwa-Kominek, B. Romanowska-Dixon. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Okulistycznego dotyczące postępowania z pacjentem okulistycznym w czasie epidemii COVID-19. Klinika Oczna 2020; 122 (1): 11-13. doi: https://doi.org/10.5114/ko.2020.94206

OBJAWY OKULISTYCZNE

poziom zachowania środków
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pacjentem [13]:
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Obowiązki i zalecenia
dla pracodawcy
Aby salon optyczny był miejscem możliwie najbardziej bezpiecznym dla klientów
i personelu, potrzebna jest niemal całkowita reorganizacja pracy. Czytelne, jasne
zasady BHP i instrukcje pomogą zminimalizować ryzyko zakażenia. Niezwykle
ważne jest ustalenie i zakomunikowanie
ich całemu personelowi – zarówno ustnie jak i w wersji pisemnej, dostępnej do
wglądu w każdej chwili. Przygotowanie
planu działania na wypadek, gdyby ktoś
z klientów lub personelu poinformował
o zakażeniu koronawirusem też leży w gestii pracodawcy. Sprawne odtworzenie listy
klientów, którzy mogli mieć kontakt z osobą
lub powierzchnią zakażoną pozwoli na szybką reakcję i zawiadomienie ich o potencjalnym zagrożeniu.
Do obowiązków pracodawcy należy bieżące zaopatrzenie salonu we wszelkie środki
do odkażania powierzchni i do ochrony
osobistej. Dotyczy to zarówno maseczek
i przyłbic, jak i środków dezynfekcyjnych
i higienicznych.

Przewodnik po dobrych
praktykach
Aktualna sytuacja epidemiologiczna jest
zjawiskiem stosunkowo nowym i mało
znanym. Dostępne obecnie źródła naukowe potwierdzają, że najlepszą ochroną
przed koronawirusem jest profilaktyka
– możliwie największy dystans, krótki czas
interakcji, częste mycie rąk i odkażanie
powierzchni. Wszelkie objawy podobne
do symptomów zachorowania COVID-19
upoważniają nas do pozostania w domu
i zachowania czujności, aby nie ryzykować
zakażenia kolejnych osób.
Większość z przedstawionych zaleceń zapewne jest już znana i stosowana w salonach optycznych, jednak do tej pory nikt
nie zebrał ich w całość i nie opracował graficznie. Przekazujemy Wam zwięzłe zalecenia w postaci infografik, które w bardzo
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prosty sposób poprzez obraz pokazują jak
zachować się w poszczególnych sytuacjach.
Razem przetrwamy ten trudny okres,
a nowe nawyki zostana z Nami na zawsze.
Życzymy Wam przede wszystkim cierpliwości przy wprowadzaniu nowych zasad,
ponieważ samo ich przedstawienie nie
wystarczy. Bądźcie konsekwentni i wymagajcie przestrzegania reguł. Zdajemy
sobie sprawę, że zmiany wymagają czasu,
ale wierzymy, że wytrwałość doprowadzi

do akceptacji aktualnej sytuacji. Czynności wielokrotnie powtarzane stają się rutyną. Zaangażujcie się więc we wdrażanie
dobrych nawyków, gdyż właściwy przykład najszybciej uczy innych. Zrozumienie potrzeby realizowania tych zasad jest
w obecnej sytuacji najważniejsze. Pozwala na wykonywanie swoich obowiązków
w warunkach ograniczonego ryzyka i poczucia bezpieczeństwa.
Dbajmy o siebie nawzajem!
Zarząd Cechu Optyków w Warszawie

NOWOŚĆ !!!
RET-700 autorefraktometr Ð keratometr - topograf


all-in-one: autorefraktometr, keratometr, topograf rog—wki, baza danych



łatwa, intuicyjna obsługa



duży ekran o przekątnej 10.4' z dotykowym panelem



szeroki zakres pomiaru topograÞi (min 0.4 mm max 10.7 mm)

Niezawodne dioptromierze serii DL








intuicyjna, łatwa obsługa

dokładny i szybki pomiar dzięki zielonej diodzie LED
regulowany ekran o wysokim kontraście
łatwy pomiar soczewek progresywnych
kompaktowe wymiary
wydruk danych

najwyższa, japońska jakość

Tonometr bezkontaktowy NCT-200






Intuicyjny ekran o wysokiej rozdzielczości 5,6 cala

Regulacja ekranu w 2 kierunkach: g—ra/d—ł 40¡ w lewo 30¼

Możliwość wykonywania pomiar—w w trybie ręcznym i automatycznym

Dodatkowa funkcja korygowania wartości ciśnienia do grubości rog—wki

Unikalna procedura dostosowywania siły podmuchu powietrza podczas pomiaru
do wartości ciśnienia pacjenta





Potr—jne zabezpieczenie przed możliwością dotknięcia oka pacjenta
Szybka drukarka termiczna

Najwyższa jakość i precyzja

Pełny asortyment na naszej stronie: www.optotechnika.pl

OPTOTECHNIKA

Ul. Topiarnia 9 30-698 Krak—w
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR FIRMY SHIN-NIPPON REXXAM
tel. 12 654 73 80, www.optotechnika.pl
e-mail: biuro@optotechnika.com.pl
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wieści z branży

Tarcza finansowa
PFR – termin składania dokumentów
Uprzejmie przypominamy, iż
zgodnie z Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa PFR”,
przedsiębiorca zobowiązany jest
dostarczyć do banku najpóźniej
do 31.12.2020 r. dodatkowe dokumenty.

Pomorski Cech Optyków zaprasza
na Warsztaty Refrakcji
Zaproszenie do wzięcia udziału
w Warsztatach Refrakcji.
Już w GRUDNIU Pomorski Cech Optyków
w Gdańsku zaprasza do udziału w kolejnej edycji Warsztatów Refrakcji, których
celem jest poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu optyki oraz
refrakcji.
Szkolenie prowadzą doświadczeni optometryści z wieloletnim stażem:
Zbigniew Stojałowski wraz z zespołem
optometrystów.

Program szkolenia:
- Układ wzrokowy.
- Optyka.
- Krótkowzroczność i zasady jej
korekcji.
- Nadwzroczność i zasady jej korekcji.
- Ostrość wzroku i zasady jej badania.
- Presbiopia.
- Subiektywne (podmiotowe) metody określenia refrakcji.
- Obiektywne metody określania
refrakcji
- skiaskopia				
- autorefraktometr
- Efekt pryzmatyczny.
- Procedury pomiaru wady refrakcji.
- Widzenie obuoczne.
- Epidemiologia wad wzroku.

Czas trwania:
112 godzin zajęć, w tym 50% zajęć praktycznych.
7 spotkań weekendowych (co dwa tygodnie, 14 dni po 8 godzin lekcyjnych).
Terminy zjazdów:
12-13.12.2020
09-10.01.2021
23-24.01.2021
06-07.02.2021
20-21.02.2021
06-07.03.2021
20-21.03.2021
Miejsce szkolenia:
Gdańsk, ul. Piwna 1/2, siedziba Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MŚP, sala nr 216
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„Do 31 grudnia 2020 roku masz
czas, aby dostarczyć nam dokumenty.
Umowę subwencji finansowej
w imieniu przedsiębiorcy podpisuje tylko jedna osoba. Do 31
grudnia 2020 roku, jako beneficjent subwencji PFR, musisz dostarczyć nam dokumenty, które
potwierdzają, że umowę podpisała osoba do tego uprawniona.
Jeśli nie dostarczysz takich dokumentów, PFR zobowiąże Cię do
zwrotu całości subwencji.”
Informacje jakie dokumenty są
wymagane można znaleźć na stronie: www.krio.org

Cena: 2250,00 zł
Zgłoszenia na adres e-mail:
pomorski.cech@wp.pl
zarzadpco@wp.pl
Szczegóły pod numerem:
609 146 000 lub 602 474 607
Informujemy również, że w związku
z pandemią dokładamy wszelkich starań,
by podczas warsztatów zachowane były
odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Informacja własna: PCO
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Na stronach kilku banków znaleźć
można już informacje przypominające o tym obowiązku:

Zachęcamy, aby na bieżąco śledzić wiadomości na stronach swoich banków, za pośrednictwem
których składali Państwo wnioski
i podpisywali umowy, gdyż najpóźniej do 30.11.2020 każdy bank
ma obowiązek zamieścić informacje o formie w jakiej należy dostarczać ww. dokumenty.
Więcej informacji na stronie:
www.krio.org

ͻ Polski producent opraw okularowych
- na rynku od ponad 35 lat.
ͻ 150 modeli opraw - damskich,
ŵħƐŬŝĐŚŽƌĂǌĚǌŝĞĐŝħĐǇĐŚ
ͻ ƐǌĞƌŽŬĂŐĂŵĂŬŽůŽƌǇƐƚǇĐǌŶĂ
ͻǁųŽƐŬŝĞƐƵƌŽǁĐĞŝĞůĞŵĞŶƚǇ
metalowe
ͻ ĚŽƐƚħƉŶĞĐǌħƑĐŝǌĂŵŝĞŶŶĞ

www.optalex.pl
OPTALEX Aleksander Sawicki
ul. Patrolowa 4
02-459 Warszawa

kom. +48 602-219-394
kom. +48 602-672-286
tel/fax +48 22 863-48-19/20
email: info@optalex.pl
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Zalety noszenia okularów przeciwsłonecznych
przez cały rok
Sprzedaż okularów przeciwsłonecznych
na rynku jest zwykle związana z aktualnymi trendami, z estetyką, pięknem i modą.
Rzeczywiście, posiadanie stroju z efektownymi i uroczymi dodatkami poprawia
samopoczucie, jest to element nie do
przecenienia, jednak noszenie okularów
przeciwsłonecznych niesie ze sobą szereg
zalet, o których zwykle się nie wspomina.

Ochrona przed promieniowaniem UV
Nadmierna ekspozycja na promieniowanie
słoneczne powoduje wiele problemów ze
skórą i wzrokiem: zmarszczki, oparzenia,
przebarwienia i nowotwory skóry, zaćma,
AMD, skrzydlik... lista jest długa i niezbyt
zachęcająca.
Poziom promieniowania UV jest najwyższy latem, wtedy, gdy zwykle spędzamy
więcej czasu na świeżym powietrzu, ale
słońce świeci przez cały rok. W ciągu dnia
słońce emituje korzystne i szkodliwe promienie światła. Kluczem do sukcesu jest
skorzystanie z dobrodziejstw i ochrona
przed tym co szkodzi.

Bezpieczeństwo jazdy
Podczas zimowych miesięcy słońce znajduje się bliżej horyzontu. Oznacza to, że
jego promieniowanie jest bardziej irytujące niż latem - oślepia, ponieważ odbija
się od poziomych powierzchni i bardziej
wnika w oko.
Wiele osób dojeżdża do pracy i chociaż
długie przejazdy są bardziej uciążliwe, to
właśnie te krótkie okazują się najbardziej
niebezpieczne. Dobre okulary przeciwsłoneczne poprawiają widzenie, kontrast,
koncentrację i pozwalają szybciej reagować na nieoczekiwane zdarzenia na drodze.
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Ochrona przed wiatrem,
zimnem i alergenami
Okulary przeciwsłoneczne zapewniają
ochronę przed wiatrem i zimnem. Są również bardzo przydatne dla osób z pewnym
typem alergii, takim jak sezonowe zapalenie spojówek, które może występować
o różnych porach roku.

Poprawa nawilżenia oczu
Zimą wilgotność względna powietrza jest
niższa niż latem. Osoby cierpiące na zespół
suchego oka mają bardziej nieprzyjemne
objawy w tym zimnym i suchym środowisku. Ponadto, ich stan może pogorszyć
ogrzewanie, które również wysusza otoczenie. Noszenie okularów przeciwsłonecznych na zewnątrz może złagodzić te
objawy, pomagając utrzymać wilgotność
oczu.

Korzyści z noszenia korekcyjnych okularów przeciwsłonecznych?
Miesiące, w których jest więcej czasu na
zajęcia na świeżym powietrzu, zwykle pokrywają się z czasem, w którym promienie
słoneczne operują najsilniej. Dlatego konieczna jest szczególna ochrona wzroku.
W przypadku wad refrakcji, aby zapewnić
lepszą ostrość widzenia, dobrym sposobem jest używanie korekcyjnych okularów przeciwsłonecznych lub szkieł fotochromowych.
Korzyści z tego odczujemy jednak nie tylko latem, ale również w miesiącach jesiennych, zimowych i wiosennych.
Pamiętajmy, że promieniowanie słoneczne wpływa na nas przez cały rok, nawet
w pochmurne dni.
Stosując korekcyjne okulary przeciwsłoneczne, skompensujesz ich działanie re-

frakcyjne oraz dodatkowo zabezpieczysz
się przed promieniami ultrafioletowymi słońca i ochronisz oczy przed ciałami
obcymi. Unikniesz zespołu suchego oka
i światłowstrętu.
Noszenie okularów przeciwsłonecznych
przez cały rok pozwoli zmniejszyć ryzyko
zaćmy, jednej z najczęstszych przyczyn
zaburzeń widzenia na świecie. Jednym
z czynników przyczyniających się do tej
patologii widzenia jest ciągła i nieodpowiednia ekspozycja na promieniowanie
ultrafioletowe promieni słonecznych.
Oczywiście okulary przeciwsłoneczne
należy kupić w wyspecjalizowanych salonach optycznych.

Dlaczego dzieci powinny
nosić okulary przeciwsłoneczne?
Szacuje się, że oczy dzieci filtrują tylko 10%
promieniowania słonecznego, więc pozostałe 90% pada na ich siatkówkę. Dlatego
zdecydowanie zaleca się jak najszybsze
rozpoczęcie używania okularów słonecznych. W przypadku dzieci, które jeszcze
nie chodzą, parasolka spacerówki może
wystarczyć, a jeśli mają też nakrycie głowy
chroniące oczy, to jeszcze lepiej.
Nie ma dokładnej odpowiedzi na pytanie
od jakiego wieku dzieci powinni nosić okulary przeciwsłoneczne, ale dobry moment
jest, gdy mają większą autonomię. Jeśli są
jeszcze małe, ale ich ekspozycja na słońce
jest mniej zalecana, można tego uniknąć
dzięki parasolce lub daszkowi w wózku
spacerowym. Ważne jest, aby, jakkolwiek
niewygodne może się to wydawać, dostosowały się do koniecznej ochrony wzroku,
aby zapobiec przyszłym urazom.
Opracowanie: INTEROPTYKA
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Miękkie etui na okulary
Cena brutto od:

1,30

PROMOCJE

zł./szt.

Nadruk bezpłatny !

facebook.com/MagazynOko
PRODUKT
POLSKI

e-mail: etui@szaach.pl
www.szaach.pl (zakładka: dla optyków)
Zadzwoń - wyślemy ofertę
tel. 774825982,
602175523
facebook.com/MagazynOko

ELEFANT - OPTYKA
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

www.interoptyka.pl
tel. 664760066

trendy

Nasze Produkty:

SOCZEWKI, LUPY,
Podgrzewacze opraw, Płyny
do czyszczenia Soczewek,
Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne,
Pupilometry mechaniczne,
Szablony,
Cykliczne atrakcyjne promocje na www.seykopol.pl
Jesteśmy na Facebooku
tel. 22 751 24 02
kom. 504 077 214
info@seykopol.pl

Informacje dla optyków, popularne marki,
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Zapraszamy na naszą stronę

www.optotechnika.com.pl
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www.spectrum24.pl
jakub@spectrum24.pl
facebook.pl/SpectrumOptyka
Wrocław 53-029
ul. Rodzinna 6/17A
71 794 80 45, 508 234 811

HURTOWNIA
SPRZĘTU OPTYCZNEGO
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SZKOLENIA
ONLINE I STACJONARNE
WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!
STYLISTA OPRAW OKULAROWYCH
SOO 1. i SOO 2. - 30 i 31.01.2021 Poznań
SOO 1. i SOO 2. - 27 i 28.02.2021 Białystok
SOO 1. i SOO 2. - 27 i 28.03.2021 Poznań
www.olaftabaczynski.com
maestro@awm.pl
690 91 00 91
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PROJEKTOWANIE
SALONÓW OPTYCZNYCH

501 708 257
601 308 569
biuro@orata.pl

stelaże ścienne

501 708 257
601 308 569
biuro@orata.pl

panele z pleksi
na oprawy

WWW.ORATA.PL

kasety i szafki
na oprawy
wyspy
ekspozycyjne
z kasetami

WWW.ORATA.PL

2020/6
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okiem
eksperta

Nowy rok, nowe możliwości
W 2021 roku życzymy wszystkim Partnerom Biznesowym,
salonom zrzeszonym w naszej grupie i naszym sympatykom
samych sukcesów, tych biznesowych i pozabiznesowych.
Nowy rok jest idealny, by sięgnąć po nowe możliwości
z Ekspert Optyk.

EKSPERT OPTYK

Damian Misiak i Tomasz Puślecki,
założyciele grupy zakupowej
Ekspert Optyk

Pierwszy rok działalności na polskim rynku optycznym był dla nas - grupy zakupowej Ekspert Optyk - rokiem
przełomowym. Po udanym debiucie na targach optycznych KRIO 2019 w Karpaczu, średnio kilkadziesiąt
nowych salonów miesięcznie decydowało się na członkostwo. Obecnie zrzeszamy ponad 380 salonów optycznych, zainteresowanych optymalizacją zakupów i procesów w swoich biznesach, a nasze drzwi są otwarte dla
wszystkich tych, którzy są zainteresowani efektywnym uproszczeniem procesów zakupowych i wymianą
najlepszych praktyk.

Realizacja wizji.
Otwierając nasze partnerstwo
biznesowe postawiliśmy na
przejrzyste warunki współpracy
i wprowadziliśmy jasne progi
rabatowania.
Miniony rok był dla nas nie tylko
rokiem budowania struktury,
wyboru dostawców i negocjacji
warunków handlowych. Regularnie poszerzaliśmy portfolio ofert
specjalnych i obecnie współpracujemy z takimi dostawcami,
jak Luxottica, Look Ochialli,
Tegra, Belutti,
IQ Prisma, Safilo, Idea Optica.
JZO S. A. zapewnia zrzeszonym
salonom dostępność soczewek
okularowych rodzimej produkcji,
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jak i zaawansowanych technologicznie soczewek Nikon Lenswear.
Nasi członkowie mają pewność
krytycznego podejścia do oferowanych zewsząd pomysłów i nowości. Selektywnie dobieramy
dla nich te rozwiązania, które sami przetestowaliśmy i negocjujemy jak najkorzystniejsze warunki.
Dwa razy w miesiącu członkowie
otrzymują od nas zautomatyzowany, szczegółowy raport ze
swojej działalności w ramach grupy, z wyszczególnieniem statusów
zakupowych w poszczególnych
kategoriach. Daje im to panoramiczny ogląd swoich zakupów
i realizacji zakładanych celów.

Realizacja misji.
Realizujemy misję kompleksowego wsparcia indywidualnych
biznesów. Pandemia postawiła
branżę optyczną w trudnej sytuacji, więc przekierowaliśmy nasze
działania z optymalizacji kosztowej i procesowej zakupów na dodatkowe działania wspierające
niezależnych optyków, zrzeszonych w naszej strukturze.
W pierwszych dniach marcowego
lockdownu uruchomiliśmy dodatkowe zakładki na naszej stronie
internetowej, dostępne po zalogowaniu dla zrzeszonych salonów.
W ramach Prywatnej Strefy Wsparcia przygotowywaliśmy i publikowaliśmy treści dotyczące:

1. Wsparcia finansowego
wynikającego z działania
rządowych tarcz i radzenia
sobie ze zobowiązaniami
(we współpracy z kancelariami prawymi),
2. Wsparcia marketingowego
i utrzymania kontaktu z klientami poprzez różne kanały
komunikacji.
3. Zmian oznaczeń GTU w plikach JPK-vat.
W tym samym czasie uruchomiliśmy własny fanpage na Facebooku, aby być bliżej naszych
odbiorców. Po kilku miesiącach
Prywatna Strefa Wsparcia stała
się chętnie uczęszczanym
miejscem na naszej stronie
internetowej, gdzie stale uzupełniamy wpisy dla naszych czytelników. To także miejsce, w którym salony mogą odszukać
gotowe do pobrania poradniki,
m.in. procedurę zatrudniania
nowego pracownika, arkusze
audytu salonu, pracowników itp.
Uśpione w trakcie pierwszego
lockdownu salony potrzebowały
dodatkowego rozbudzenia i przyciągnięcia uwagi klienta, dlatego
w miesiącach maj – wrzesień
2020 r. prowadziliśmy dla
wybranych salonów kampanię
GoogleAds, kierującą do nich
lokalny ruch. Nasze reklamy
wyświetliło ponad 5 mln
użytkowników. W pierwszym
kwartale kolejnego roku planujemy ponowienie kampanii, także
w innych serwisach.
W sierpniu i wrześniu 2020 r.
zaprosiliśmy obecnych i zainteresowanych współpracą właścicieli
salonów optycznych na sześć
warsztatów, gromadząc każdorazowo kilkudziesięciu uczestników. Warsztaty odbyły się w kluczowych lokalizacjach w Polsce:
w Poznaniu, Wrocławiu, Olsztynie, Białymstoku, Warszawie
i Trójmieście. Spotkania były
doskonałą okazją do przedstawienia celu i charakteru współ-

pracy z Ekspert Optyk, jak również kolejnych planowanych
etapów rozwoju.
Sytuacja ponownej niepewności
związanej z kolejnymi obostrzeniami i potencjalnym drugim
lockdownem, zmotywowała salony zrzeszone w grupie zakupowej
Ekspert Optyk do rozpoczęcia
w ostatnich dniach października 2020 r. wspólnej akcji
#OczuNieZbadaszNaTeleporadzie, której byliśmy pomysłodawcami. Salony zrzeszone
w Ekspert Optyk rozpoczęły
lokalne działania mające na celu
przypomnienie pacjentom i klientom swoich salonów, że utrzymując reżim sanitarny i stosując
wszelkie środki ochrony, są
w stanie prowadzić bezpieczne
badania w swoich gabinetach
i salonach oraz dobierać okulary.
Specjaliści wyrazili tym samym
swoją dostępność do wspierania
wzroku swoich pacjentów.
Podkreślili jednocześnie,
że w przypadku specyfiki
badań wzroku nie jest możliwe
ich wykonanie w formie
zdalnej, na teleporadzie.
W czwartym kwartale roku,
w odpowiedzi na potrzeby
salonów, rozpoczęliśmy projekt
kreowania pierwszych witryn.
Obecnie proponujemy zainteresowanym salonom współfinansowanie realizacji wyklejenia witryny na preferencyjnych warunkach. Pierwsze dwie witryny będzie można wkrótce podziwiać
w salonach we Wrocławiu
i Wałbrzychu.
W kilku nowych salonach
zrealizowaliśmy szkolenia
sprzedażowe.

Najlepsze praktyki.
W wybranych punktach przeprowadziliśmy ponadto audyty
salonów optycznych (tajemniczy
klient), aby wspierać rozwój
zrzeszonych salonów i zebrać
argumenty w procesie doskona-

lenia procesów sprzedażowych.
Zebrana analiza jest dostępna
w Prywatnej Strefie Wsparcia
na naszej stronie internetowej
i obejmuje wszystkie aspekty
funkcjonowania rzetelnego salonu optycznego, m.in. audyt
badania wzroku, przeprowadzenie wywiadu z klientem i rekomendacja produktów, warunki
lokalowe, oświetlenie salonu,
prezentacja towaru i jego dostępność, ocena procesu zamknięcia sprzedaży, kompetencje
załogi.
Pracujemy teraz nad Katalogiem
Dobrych Praktyk.
Doradzamy, sugerujemy i przekazujemy to, czego nauczyła nas
wieloletnia praktyka działania na
polskim rynku optycznym i budowania własnych salonów.
W dalece zdigitalizowanym świecie zdecydowaliśmy się na realizację umów z podpisem elektronicznym w aplikacji Pergamin. Teraz podpisanie Porozumienia i dołączenie do Ekspert
Optyk jest jeszcze prostsze.

W kolejny rok działalności
z odświeżonym logo.
W listopadzie 2020 r, po rocznej
obecności na polskim rynku
optycznym zdecydowaliśmy się
także na zmianę logotypu i zbudowanie znaku graficznego, który będzie łatwy do zapamiętania,
będzie budził pożądane skojarzenia, zarówno z branżą optyczną,
jak i nazwą.
Nowy logotyp Ekspert Optyk
to połączenie pierwszych liter
nazwy „e” i „o”, imitujących
przymknięte i otwarte oko.
Kolorystyka logotypu nawiązuje
do kolorów odpowiedzialności
i pasji – to biel, granat i czerwony.
Kolory te oddają misję i wizję
działania grupy.
Zapraszamy do współpracy!
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oFErUJEMY
• łańcuszki do okularów • rzemyki • sznurki • gumki
• łańcuszki z surowców naturalnych, kamieni, drewna
• antyalergiczne

www.spectrum24.pl
jakub@spectrum24.pl
facebook.pl/SpectrumOptyka
Wrocław 53-029
ul. Rodzinna 6/17A
71 794 80 45, 508 234 811

HURTOWNIA
FPH Małgorzata Hadaś-Marciniak
SPRZĘTU OPTYCZNEGOul. Anielewicza 30/27 • 01-052 Warszawa
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rozszerzyliśmy asortyment o etui do okularów ,
płyny do czyszczenia okularów

NIP: 527-104-82-86

tel./fax 22 838-18-48
kom. 501 201 199
e-mail: galanteria3@wp.pl
www.hadas-lancuszki-okulary.pl

SINCE 1978

TU OKULARNIK
OFERTA
OKAZYJNA
- OCTFUNDUS
- tomograf
okulistyczny
KAMERY
-iVuemade in USA
LASERY
OKULISTYCZNE
- Urządzenia
diagnostyczne do
KERATOGRAFY
gabinetu
okulistycznego
WYPOSAŻENIE GABINETÓW
- Polomierze - perymetry okuliOKULISTYCZNYCH
styczne.
Serwis urządzeń okulistycznych
tel. 503
028 652
i Naprawy

503 028 641

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

UWAGA
SPRZEDAM
OKAZYJNIE
więcej informacji
Stratus
OCT firmyznajdą
Zeiss rok
Państwoprodukcji
na naszym2012.
specjalistycznym wortalu
Używany
przez 1 osobę,
informacyjnym:

bezawaryjny
www.interoptyka.pl
oraz na:

Tel. 608 714 544

facebook.com/MagazynOko

ELEFANT
- OPTYKA
SPRZEDAM

SPRZEDAŻ
i SERWIS
PROMOCJE
URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
TARCZE SZLIFIERSKIE
ceny konkurencyjne
Nasze Produkty:

tel. 600 433 463
SOCZEWKI, LUPY,
agalczynski@wp.pl
Podgrzewacze opraw, Płyny

używaneszlifierskie
wyposażenie
automaty
z gwarancją
zakładu
optycznego,
12 miesięcy: Essilor Kappa/Gamw tym:
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automat
ESSILOR
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szlifierskie
foropter TOPCON
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szczelinową
tel. 664760066

e-mail: miki@elefantoptyka.pl
tel. 785734797
www.elefantoptyka.pl
jerzy862@gmail.com

do czyszczenia Soczewek,
Zawieszki Cenowe,
Soczewki Diagnostyczne,
Z żalemmechaniczne,
zawiadamiamy, że dnia 29 listopada 2020 r.
Pupilometry
zmarł
długoletni były dyrektor biura naszego Cechu
Szablony,

SPRZEDAŻ i SERWIS

URZĄDZEŃ firmy ESSILOR
Cykliczne atrakcyjne
promo- SADŁOWSKI
RYSZARD
cje na www.seykopol.pl
TARCZE SZLIFIERSKIE
Cześć Jego Pamięci!
Jesteśmy na Facebooku
ceny konkurencyjne

tel. 22 751 24 02
Rodzinie zmarłego
600 433
463
głębokiego
współczucia
kom. 504 077 214przekazujemy wyrazytel.
info@seykopol.pl
agalczynski@wp.pl
Zarząd Międzywojewódzkiego
Cechu Rzemiosł Optycznych w Poznaniu

WAŻNE KONTAKTY

KOMUNIKAT VISION FASHION

POLSKIE TOWARZYSTWO
INTEROPTYKA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
OPTOMETRII I OPTYKI
WYDAWCA MAGAZYNU OKO
CECH OPTYKÓW
INSTYTUT FIZYKI
POZNAŃ
ŁÓDŹ
OLSZTYN
SZCZECIN
61 868 78 68
505 805 885
89 527 60 24
91 444 1215
Vision
Fashion sp. z o.o. pragnie
sprostować błędne informacje:
firma nasza jest nowym podmiotem
gowww.ptoo.pl
www.interoptyka.pl
www.wmco.pl
www.wmf.usz.edu.pl

spodarczym działającym od stycznia 2017, kontynuujemy produkcję marek okularowych wprowadzonych

POLSKIE TOWARZYSTWO
POLICEALNA SZKOŁA
CECH OPTYKÓW
iwdystrybuowanych
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Vision
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WARSZAWIE
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KRAKÓW
śmy
nowe
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WARSZAWA
22 635
78 67marki: Oscar Ventura WARSZAWA
668 145 966
22 810 79 61
www.cechoptyk.waw.pl
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www.krio.org.pl
Wbrew
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SZKOŁA
PRACOWNIOPTYCZNO-MEDYCZNEGO
OPTYKÓW
mami EU w godzinach odLUBELSKI
8.00 do CECH
15.30,
codziennie pod
tel. 508 067
027.
CECH OPTYKÓW
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LUBLIN
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62
7253275
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www.cechoptyk.lublin.pl
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www.policealnaszkola.eu
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PRYWATNA
POLICEALNA
MAŁOPOLSKI
UNIWERSYTET
ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nr 31
SZKOŁA
awariiOPTYCZNA
telefonu stacjonarnegoCECH
lub OPTYKÓW
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zyn@visionfashion.pl
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9-13, lub z działem reklamacji i dostaw
606 307895
www.mcokrakow.pl
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numerem 508 067 027 w godzinach od 8.00 do 15.30.
POLITECHNIKA WROCŁAWSKA
UNIWERSYTET MEDYCZNY
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH
DOLNOŚLĄSKI
KATERA OPTOMETRII
Fizyki
PROBLEMÓW
TECHNIKI zapewniamyWydział
CECH
OPTYKÓW
POZNAŃ w minionej przerwie
Przepraszamy
za brak informacji
urlopowej,
że firma
22 55 32 156
71 3203774
WROCŁAW
61 85 47 362
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wprowadzamy coraz więcej
nowości w konkurencyjnych
cenach
www.optometria.fuw.edu.pl
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71 321
29 55bez zarzutu,
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ZESPÓŁ JEDNOSTEK
POLSKIE STOWARZYSZENIE
MIĘDZYWOJEWÓDZKI
EDUKACYJNYCH
SOCZEWEK KONTAKTOWYCH
POMORSKI CECH
CECH RZEMIOSŁ OPTYCZNYCH
WOJ. MAŁOPOLSKIEGO
TORUŃ
OPTYKÓW
POZNAŃ
KRAKÓW
tel./fax 56 652-23-76
GDAŃSK
61 853 77 83
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www.pssk.com.pl
52 305 45 77
www.mcro.pl
www.zjewm.krakow.pl
www.pco.net.pl
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Wesołych Świąt
i Szczęśliwego
Nowego Roku
życzy zespół

-15%
Na wybrane Automaty szlifierskie

LEXCE Trend

LEXCE Trend to nowe automaty
szlifierskie typu “all-in-one” łączące
modny i innowacyjny design
z najwyższą wydajnością pracy.

Promocja trwa od 15.12.2020 do 15.01.2021
Przedstawiciele handlowi
Warszawa - Piotr Tabor, tel. 506 128 363
Cieszyn - Wiarosław Wajdzik, tel. 509 366 930
Zielona Góra - Mateusz Radkiewicz, tel. 513 028 590

www.polandoptical.pl
ul. Katowicka 100, 43-400 Cieszyn
tel. 33 851 36 30, fax: 33 851 36 31
e-mail: polandoptical@po.pl
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