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OPTA 2012 ve znamení úspěšných obchodů
Jedinečná přehlídka výrobků a služeb určených k péči o zrak soustředila na jediné místo nabídku více než 300 zna-
ček. Názorně dokumentovala aktuální módní trendy, k nimž patří retro styl, návrat ke klasickým tvarům v kombinaci 
s odvážnější barevností a jemnou zdobností nebo důraz na autenticitu a přírodnost. Stále populárnější jsou obměni-
telné obruby, ve kterých můžete střídat komponenty podle aktuální nálady nebo barevného ladění celkového outfitu. 
Vedle nových kolekcí obrub a slunečních brýlí pro sezonu 2012 v nabídce vystavovatelů nechyběly ani stále dokona-
lejší brýlové čočky a jejich úpravy nebo špičková přístrojová technika pro optiky, optometristy a oftalmology. Novinkou 
ročníku byla soustředěná prezentace všech sedmi středních a vysokých škol s výukou v oboru v ČR.

Zvýrazněné téma „Low Vision a senioři“ přitáhlo pozornost k sortimentu určenému osobám se silným zrakovým 
postižením. Ten je v očních optikách často opomíjen, přestože jde o zboží, po kterém se stárnutím populace stále 
roste poptávka. Druhé zvýrazněné téma „kontaktní čočky“ odráželo převratný vývoj kontaktologie v posledních 
patnácti letech i stále rostoucí oblibu kontaktních čoček pro příležitostné i pravidelné nošení. Odborný program se 
věnoval také ožehavým otázkám jako internetový prodej kontaktních čoček a jeho zdravotní rizika nebo zavede-
ní preskripce kontaktních čoček. Vystavovatelé i návštěvníci přivítali přesun do pavilonu B, ocenili jeho příjemnou 
atmosféru  a shodli se, že tento prostor exponátům oční optiky a oftalmologie velmi sluší. Velký úspěch měla 
neformální Afterparty, která se uskutečnila v sobotu večer přímo na stáncích vystavovatelů...

Vystavovatelé
Zastoupené země: Belgie, ČR, Dánsko, 
Francie, Irsko, Itálie, Izrael, Japonsko, Korejská 
rep., Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, 
Rakousko, SR, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, 
Velká Británie, USA.

	 90 % vystavovatelů se veletrhu účastní pravidelně a více 
než 2/3 plánují účast i na příštím ročníku

Obchodní přínos veletrhu
	 Téměř 60 % vystavovatelů navázalo obchodní kontakty
	 Nové kontrakty a obchody uzavřené na veletrhu tvoří 

v průměru 10 % ročních tržeb vystavujících firem

Vystavovatelé v roce 2012  
na veletrhu oceňovali
	Strukturu návštěvníků a účast obchodních partnerů
	 Prostředí pavilonu B – blízkost hotelu, kompaktní a pro 

veletrh ideální prostor
	Navázání nových kontaktů a uzavřené obchody a kontrakty
	Sobotní afterparty přímo v pavilonu
	Organizaci veletrhu



Návštěvníci

Zdroje: Průzkum IPSOS TAMBOR  Registrace odborných návštěvníků REGINA BVV, a.s.

Funkce odborného 
návštěvníka ve firmě

Přehled 
zastoupených 
zemí:

Profese odborného návštěvníka Typ firmy, u které je odborný 
návštěvník zaměstnán
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40 %
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6 %

3 %

1 %

9 %

10 %

16 %

Optik
Optometrista
Oftalmolog

Kontaktolog
Jiné profesní zaměření

Optický maloobchod
Zdravotnické zařízení
Služby
Obchodní  
 

Velkoobchod 
Výrobní 
Jiný   

Majitel, spolumajitel, ředitel 
Vedoucí
Manažer
Specialista 

Zaměstnanec
Student
Jiná

Co se na veletrhu návštěvníkům líbilo
	2/3 návštěvníků byly s účastí na veletrhu spokojeny
	 Oceňují především přítomnost významných firem z oboru, novinky a reprezentativní přehled trendů na novou 

sezonu, navázané kontakty, organizaci veletrhu a prostředí veletrhu

Odborný program
	1/3 návštěvníků se zúčastnila alespoň jedné přednášky
	 Návštěvníci považují odborný program za přínosný a vyhovuje jim rozsah a složení sobotních a nedělních přednášek

Veletrh OPTA má pro návštěvníky smysl – 
více než polovina navázala na veletrhu 
významné obchodní kontakty

Jaký je návštěvník?
Rozhoduje či spolurozhoduje o nákupech a investicích, 
ve většině případů je to optik nebo optometrista 
a zastupuje optický maloobchod

Alžírsko, Belgie, Bosna 
a Hercegovina, Itálie, 
Izrael, Maďarsko, 
Německo, Polsko, 
Rakousko, Slovensko, 
Slovinsko, Španělsko, 
Švýcarsko, Turecko, 
Ukrajina



Brousicí automat Mr. Orange 
Výrobce: ESSILOR INTERNATIONAL  
Vystavovatel: Essilor – Optika, spol. s r.o.
 
Popis:  Převratný brousicí automat. Nabízí: 
• Více integrovaných funkcí, než je v této cenové kategorii obvyklé 
• Mnohem lepší výsledky díky digitálnímu zobrazení 
• Vyšší přesnost centrace a opracování díky průvodci centrací 
•  Jednoduché intuitivní ovládání (formou piktogramů, nový ergonomický přístup pro 

praváky i leváky)
• Více komfortu (databáze tvarů, oblíbené nastavení,..) 
• Perfektní konektivita na internetovou aplikaci s databází tvarů a servisní přístup 
(možnost vzdáleného online testování a kalibrace) 
Oceněno Zlatou Palmou Silmo 2011

Rodenstock Impression® 
Výrobce: Rodenstock GmbH, Německo  
Vystavovatel: Rodenstock ČR s.r.o.

Popis: První progresivní individuální brýlová čočka vyrobená unikátní 3D technologií, 
kde je možné vypočíst a vyrobit progresivní křivku s rozdílnou cylindrickou hodnotou 
do dálky a do blízka zohledňující geometrii a fyziologický pohyb očí.

SPD 720 series 
Výrobce: POLARIS EYEWEAR AB, ŠVÉDSKO  
Vystavovatel: Vision Expert s.r.o.

Popis: Dioptrické brýlové obruby z materiálu NXT. V obrubách SPD se dokonale 
kombinuje design s funkčností, výjimečná lehkost materiálu zajišťuje pohodlí pro 
nositele a barevná škála umožňuje každému nositeli vybrat obrubu dle vlastního vkusu.

1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM 
Výrobce: Johnson&Johnson Vision Care  
Vystavovatel: Johnson & Johnson, s.r.o.
  
Popis: 1•DAY ACUVUE® MOIST® for ASTIGMATISM jsou jednodenní torické 
kontaktní čočky s nejširší škálou parametrů na trhu. V této čočce se propojily dvě 
unikátní technologie: Accelerated Stabilisation Design (ASD) a LACREON®. To 
přináší uživatelům ostré stabilní vidění a zároveň komfortní nošení po celý den. ASD 
udržuje čočku na správném místě přirozeným tlakem obou očních víček při mrkání.  
Technologie LACREON® udržuje vlhkost čočky, a tím je čočka pohodlná po celý 
den. Kromě těchto výhod tato čočka pochopitelně přináší svým uživatelům všechny 
výhody jednodenního režimu nošení a ochranu proti UV záření.

Hoya aplikace pro iPAD 2
Výrobce: VisuReal Portable, Ollendorf Measurement Systems 
Vystavovatel: Hoya Lens CZ a.s. 

Popis: Hoya APPs: soubor aplikací určených pro iPad2. Hoya VisionConsultant app 
je první aplikací, která ukazuje pocity zákazníka dívajícího se na svět skly Hoya. Přes 
aplikaci Hoyanet ppa se mohou oční optici přihlásit na svůj stávající účet na Hoyanet. 
Aplikace visuReal app je založena na video systému visuReal společnosti Hoya, 
odstraňuje potřebu samostatné věže visu Real, tuto funkci přebírá iPad2.

Vítězné exponáty v soutěži TOP OPTA 2012

Vítězný exponát v soutěži TOP OPTA odborné veřejnosti



Mediální partneři

Hlavní mediální partner:

SOBOTA
Představení studia optometrie na LF MU v Brně  
(Lékařská fakulta MU v Brně)

Význam vyšetření barvocitu v optometrii  
(Lékařská fakulta MU v Brně)

Novinky firmy Rodenstock (Rodenstock Klatovy ČR s.r.o.)

Revoluční novinka v centračním a kamerovém systému 
dostupná pro všechny optiky (Hoya Lens CZ)

Novinky společnosti Essilor (ESSILOR-OPTIKA)

Fixační disparita (Univerzita Palackého v Olomouci)

50. výročí hydrogelových kontaktních čoček – vliv české 
kontaktologie na světovou kontaktologii  
(Česká kontaktologická společnost)

Asférická optika u PV2HD (Bausch+Lomb Vision Care)

Současná podoba výuky oboru oční optik na střední a vyšší 
škole (VOŠZ a SZŠ v Praze)

Oči nositelů brýlí a nositelů kontaktních čoček – výsledky 
jednoleté studie (Johnson&Johnson)

Největší rozdíly mezi prací společenstev ve světě  
a v ČR a následné dopady na oční optiky a jejich tržby  
(VOŠ zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií v Plzni)

Optika a optometrie na ČVUT FBMI (ČVUT Kladno)

Boj se slepotou v Africe  
(SVĚTLO PRO SVĚT – Light for the World o. s.)

NEDĚLE
Právní aspekty činnosti optometristy (MUDr. Dita Mlynářová)

Hranové filtry a jejich užití v oftalmologii  
(MUDr. Anna Zobanová)

Rizika refrakční chirurgie (Bc. Martina Nováková, MSc.)

Když se řekne silikonhydrogel… Aneb silikonhydrogely 
známé i neznámé (Ing. Jiří Michálek, CSc.)

Korekce anizometropie v praxi očního optika a optometristy 
(Mgr. Pavel Kříž)

ODBORNÝ PROGRAM



Ivana Živanská, marketingová manažerka 
společnosti Omega Optix:
Se zájmem zákazníků jsme moc spokojeni. Pátek 
bývá zpravidla slabší, ale letos se to nepotvrdilo, 
od rána do večera jsme na stánku měli obsazené 
stolky a to stejné v sobotu. Naši zástupci skoro 
nestíhají jednat, od rána je plno jak u přístrojů, 
tak u brýlových čoček, kde probíhají konzultace. 
U prodeje obrub máme v porovnání s loňským 
rokem přímo enormní nárůst. Naše vlastní nová 
značka obrub se u optiků setkala opravdu s velkým 
úspěchem, čemuž jsme hodně rádi, ale větší zájem 
je také o ostatní prezentované kolekce. Potěšila nás 
vysoká účast slovenských zákazníků. 

Jiří Kaiser, jednatel společnosti Metzler 
International:
Představili jsme tady novou kolekci české značky 
Hannah, která se optikům líbí, takže jsme spokojeni. 
Také celkově to podle našich obchodních zástupců, 
kteří jsou v přímém kontaktu se zákazníky, vypadá 
dobře. Objednává se a věříme, že konečné číslo bude 
vyšší než loni. Na stánku máme stále plno, takže to 
tak opravdu vypadá.

Petr Andrys, majitel společnosti Mr.Gain:
Letošní OPTA je super, obchodně se nám daří, náš 
stánek je nabitý a máme zákazníkům co nabídnout. 
Ukazuje se, že jsme velikost plochy a zázemí 
trochu podhodnotili. Na druhé straně musím říci, 
že na veletrhu je co zlepšovat, potřeboval by nové 
impulzy. Jsme malý trh a měli bychom si našich 
zákazníků více vážit.

Renata Bučková, zástupkyně společnosti 
Koeficient:
Na Optě vystavujeme každý rok, ale pokaždé 
s něčím jiným. Snažíme se naši nabídku obměňovat 
a vypíchnout novinky, protože celý sortiment by 
se sem stejně nevešel. Letos jsme stánek zaměřili 
na přístrojovou techniku a na obruby, které se odlišují 
od nabídky ostatních. Veletrh nám přináší nové 
kontakty. Setkáme se tady s lidmi, které bychom jinak 
nepotkali, jsou tady optici z celé České republiky, 
ze Slovenska, z Maďarska, přijíždějí i návštěvníci 
ze západoevropských zemí. Považujeme OPTU 
za významné kontaktní místo, na kterém bychom 
neměli chybět.

Řekli o veletrhu



Beno Blachut, prezident Společenstva českých 
optiků a optometristů:
OPTA je třídenní setkání s přáteli. Veletrh ukazuje trendy 
jako je individualizace výroby čoček nebo retro móda. 
A samozřejmě se stále vyvíjí technika a technologie, 
s jejímž posunem je také možné se seznámit 
na stáncích vystavovatelů. Letos jsem moc rád, že se 
nám podařilo společně s Veletrhy Brno realizovat účast 
všech sedmi odborných škol v našem oboru, které 
působí v České republice. V těchto školách je zajištěna 
budoucnost oboru, protože optika a optometrie není 
jen business, ale je založena na vysoce kvalifikovaném 
vědění. 

Pavel Moravec, prezident Optické unie Slovenska:
Jsme rádi, že se na tomto veletrhu můžeme podílet, 
a bereme ho za svůj. Byli jsme jeden stát a OPTA 
ukazuje, že stále umíme spolupracovat a navzájem 
se inspirovat. Mezi vystavovateli je řada slovenských 
firem, které fungují na obou trzích, a samozřejmě sem 
přijíždějí za kontakty a informacemi slovenští optikové.

Jiří Michálek, prezident České kontaktologické 
společnosti:
Veletrh OPTA přináší skutečně špičkové technologie, 
produkty a nejnovější trendy. Mám zkušenost 
z mezinárodních akcí pořádaných po celém světě 
a kolikrát se stalo, že to, co bylo na brněnské OPTĚ, 
ještě nebylo vystavováno na veletrzích SILMO Paříž 
nebo MIDO Milán. Co se týče produktů a technologií, 
můžete se tady potkat skutečně s tím, co je světovou 
špičkou, což je obrovský přínos posledních dvaceti 
let. Letos je to poprvé, kdy Česká kontaktologická 
společnost dostala příležitost stát se jedním z partnerů 
veletrhu, a jsme za to rádi. 

Alexander Řeha, generální ředitel společnosti 
Hoya Lens CZ:
Naši zákazníci si k nám našli cestu a získali jsme 
spoustu kontaktů a spoustu objednávek, takže letošní 
OPTU hodnotíme pozitivně. Velice nás potěšila cena 
TOP OPTA odborné veřejnosti, kterou jsme získali 
za naše unikátní aplikace. Toto ocenění je pro nás 
o to cennější, že není od komise, ale od lidí z praxe, 
kteří mohou docenit každodenní přínos, jaký pro ně 
naše aplikace budou mít. Úspěšná byla Afterparty, 
kterou jsme pojali jako barmanskou show s ukázka-
mi tanců z různých zemí. Přišlo k nám spousta lidí 
a vydrželi hodně dlouho, protože na našem stánku 
byla dobrá zábava a dobrá společnost. 

Libor Pivoňka, produktový manažer společnosti 
Rodenstock ČR:
Jsme hrdí, že jsme získali jednu z hlavních cen v sou-
těži TOP OPTA, a to v kategorii brýlových čoček, kde 
naše převratná technologie dosáhla na to nejvyšší 
ocenění, jaké lze na českém optickém trhu získat. 
Afterparty jsme letos zažili poprvé a myslím si, že 
náš program se hodně povedl. Jsme bavorská 
firma, takže jsme program pojali v bavorském duchu 
a zákazníkům se líbil, byla tady výborná atmosféra. 

Jaroslav Majerčík, spolumajitel společnosti 
Sagitta:
Obchodně jsme se letos přiblížili loňskému roku, přes-
ně to zjistíme a vyhodnotíme až po veletrhu. S ekono-
mickým výsledkem jsme tedy spokojeni. 

Řekli o veletrhu



Mladá fronta DNES – 20. 2. 2012
Ukážou čočky, které rozšíří zorné pole, nebo 
ultralehké brýle
Novinky z očního lékařství, optometrie a oftalmologie 
představí tento týden mezinárodní veletrh Opta v Brně. 
Návštěvníci si budou moci prohlédnout i nejnovější brýlové 
obruby a kontaktní čočky.
Třídenní 18. ročník začíná v pátek 24. února. Organizátoři 
předpokládají, že stánky letos zaberou větší plochu než 
v minulosti. Mezi novinkami vystavovatelů návštěvníci 
uvidí například speciální barevné čočky pro pacienty se 
silným zrakovým postižením, ultralehké sluneční brýle nebo 
progresivní čočky, které rozšiřují zorné pole na čtení až 
o 40 procent.
Kromě nabídky vystavovatelů je připraven doprovodný 
program. Zájemci se mohou zúčastnit odborných 
přednášek, podívat se na představení studia optometrie 
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, dozvědět se o boji 
se slepotou v Africe nebo se seznámit s výsledky studie 
o očích nositelů brýlí a kontaktních čoček.

Právo – 21. 2. 2012
Na veletrhu Opta se představí novinky
Novinky z očního lékařství, optometrie a oftalmologie 
představí příští týden mezinárodní veletrh Opta v Brně. 
Návštěvníci si budou moct prohlédnout i nejnovější 
brýlové obruby a kontaktní čočky. „Veletrh Opta je jedinou 
možností v České republice a na Slovensku, jak na světové 
úrovni prezentovat a zhlédnout novinky oborů oční optiky, 
optometrie a oftalmologie,“ stojí na internetových stránkách 
veletrhu. Třídenní 18. ročník začíná v pátek 24. února.

ČT 24 – 24. 2. 2012
V Brně začíná mezinárodní veletrh optiky
V Brně začíná mezinárodní veletrh optiky s názvem Opta. 
Jde o jedinou možnost v České republice a na Slovensku, 
jak na světové úrovni prezentovat a zhlédnout novinky oborů 
oční optiky, optometrie a oftalmologie. Svým rozsahem 
a kvalitou je nejvýznamnější oborovou prezentací regionu 
střední Evropy.

Marketing a Media – 24. 2. 2012
18. mezinárodní veletrh Opta 2012
S novinkami z očního lékařství, optometrie a oftalmologie 
se mohou od 24. února seznámit návštěvníci brněnského 
výstaviště. K vidění budou i nejnovější brýlové obruby 
a kontaktní čočky. Mezi novinkami vystavovatelů zájemci 
uvidí například speciální barevné čočky pro pacienty se 
silným zrakovým postižením, ultralehké sluneční brýle nebo 
progresivní čočky, které rozšiřují zorné pole na čtení až 
o 40 procent. Veletrh je letos zaměřen zejména na seniory.
Kromě nabídky vystavovatelů je připraven doprovodný 
program. Zájemci se mohou zúčastnit odborných 
přednášek, podívat se na představení studia optometrie 
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, dozvědět se o boji 
se slepotou v Africe nebo se seznámit s výsledky studie 
o očích nositelů brýlí a kontaktních čoček.

ČTK – 24. 2. 2012
V Brně začíná 18. mezinárodní veletrh optiky Opta 2012
S novinkami z očního lékařství, optometrie a oftalmologie se 
mohou ode dneška seznámit návštěvníci brněnského výsta-
viště. K vidění budou i nejnovější brýlové obruby a kontaktní 
čočky. Mezi novinkami vystavovatelů zájemci uvidí například 
speciální barevné čočky pro pacienty se silným zrakovým 
postižením, ultralehké sluneční brýle nebo progresivní čočky, 
které rozšiřují zorné pole na čtení až o 40 procent. Veletrh je 
letos zaměřen zejména na seniory. Kromě nabídky vystavo-
vatelů je připraven doprovodný program. Zájemci se mohou 
zúčastnit odborných přednášek, podívat se na představení 
studia optometrie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, 
dozvědět se o boji se slepotou v Africe nebo se seznámit 
s výsledky studie o očích nositelů brýlí a kontaktních čoček.

Mediafax – 24. 2. 2012
Na veletrhu oční optiky Opta se představí  
více než 300 značek
V pořadí 18. ročník Mezinárodního veletrhu oční optiky, 
optometrie a oftalmologie Opta začne v pátek na brněn-
ském výstavišti. Jak uvedl marketingový manažer akce 
David Pokorný, k vidění bude více než 300 značek.
Na Optě budou přítomny všechny špičkové firmy z oboru, 
např. Essilor – Optika, Hoya Lens CZ, Johnson & Johnson, 
Metzler International, Omega Optix, Optika Čivice, Optiplast 
Eyewear nebo Sagitta Ltd. Na veletrh se také vrací někteří 
top hráči, jako jsou např. Rodenstock ČR, Italoptic, Optiland 
nebo Optissimo. V premiéře se představí se svými expozice-
mi sedm odborných škol. Konkrétně ČVUT Praha, Masary-
kova univerzita Brno, Univerzita Palackého Olomouc, Střední 
zdravotnická škola a VOŠZ Brno, Vyšší odborná škola zdra-
votnická a Střední zdravotnická škola Praha, Vyšší odborná 
škola zdravotnická, managementu a veřejnosprávních studií 
Plzeň a Vyšší odborná škola, Diplomovaný oční technik Par-
dubice.
Doprovodný program je i na letošní Optě rozdělen do dvou 
částí. V sobotu budou probíhat firemní prezentace, kdy se 
začíná už ráno v 9.00 a konec přednáškového maratonu 
je v 18.00. Nedělní kreditované přednášky začínají v 9.15 
a končí těsně před 13. hodinou. Celý doprovodný program 
se bude navíc letos nově odehrávat přímo v pavilonu B 
v tzv. Lectures Point. Veletrh i jeho doprovodný program 
tedy budou nejen pod jednou střechou, ale budou propoje-
ny přímo na výstavní ploše. 

Mladá fronta DNES – 25. 2. 2012
Lidé se za brýle přestávají stydět
V Brně včera začal třídenní veletrh Opta, který návštěvní-
ky seznamuje s novinkami z očního lékařství, optometrie 
a oftalmologie. K vidění jsou například nejnovější brýlové 
obruby a kontaktní čočky, speciální barevné čočky pro 
pacienty se silným zrakovým postižením, ultralehké sluneč-
ní brýle nebo progresivní čočky, které rozšiřují zorné pole 
na čtení až o 40 procent. Veletrh je letos zaměřen zejmé-
na na seniory, koná se v pavilonu B a vystavuje na něm 
143 firem z 20 zemí.
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