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Vážení vystavovatelé, vážení návštěvníci, 
21. ročník mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie 
OPTA se uskuteční ve dnech 20. – 22. března 2015. O novém březnovém 
termínu rozhodli právě vystavovatelé v průzkumu, který realizovalo 
Společenstvo českých optiků a optometristů ve spolupráci s námi. Upravili 
jsme i otevírací dobu veletrhu. V pátek a sobotu bude OPTA k dispozici 
návštěvníkům od 9:00 do 19:00hodin, v neděli pak od 9:00 do 14:00 hodin. 

Na veletrh OPTA je zatím přihlášeno bezmála šedesát vystavovatelů. Na 
odborné návštěvníky se budou těšit v pavilonu B například: AGLAJA, AMBG 
LTD, ARDIX, ARES SK, ESSILOR, EYE 2000, FINEST TRADE, JOHNSON & 
JOHNSON, METZLER INTERNATIONAL, Mr. GAIN, NEW LINE OPTICS, 
OCULUS, OPTIKA ČIVICE, OPTILAND, PRONAP CZECH REPUBLIC, 
RODENSTOCK ČR, SAGITTA, SOVER a další. Jsme rádi, že si právě lídři oboru 
vybrali veletrh OPTA jako součást jejich marketingového mixu a že v Brně 
uvidíme opravdu světové značky.

Podrobněji z programu veletrhu OPTA
Zvýrazněným tématem je letos DESIGN & TREND, což se promítne i do 
soutěže o nejlepší exponáty TOP OPTA a TOP OPTA odborné veřejnosti. 
Předsedou hodnotící komise je pro letošní rok pan Karel Žolnierčík. 
Chystáme také ukázky práce aranžérů, vzorové výlohy budou u stánku 
SČOO. Zahájení veletrhu OPTA proběhne v pátek od 11:00 h, jehož 
součástí bude předání ocenění TOP OPTA. TOP OPTA odborné veřejnosti 
bude předána poslední den veletrhu.

I letos nabídneme návštěvníkům i vystavovatelům Styling Point, kde Vám 
vizážisté a stylisté poradí s trendy v líčení a pomůžou při výběru brýlí. K 
dispozici budou také kadeřnické a nehtové služby. O formátu akce a dalších 
novinkách Vás budeme pravidelně informovat.

Buďte vidět, buďte v magazínu OPTA IN!
Rádi bychom poděkovali vystavovatelům, kteří své novinky již zaslali. Pro 
všechny ostatní - stále nabízíme možnost prezentovat se v interaktivním 
magazínu OPTA IN (loňské vydání naleznete zde). Prezentace je zdarma a v 
předstihu tak můžete informovat odborné návštěvníky o svých novinkách.
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