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OPTA 2011 – veletrh ohlásil mírné oživení trhu
Sedmnáctý ročník mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA 
přivítal již podruhé nový multifunkční pavilon P, ve kterém byl na jednom místě a pod 
jednou střechou soustředěn i kompletní odborný program. Na veletrhu byly představeny 
některé zajímavé exponáty, které aspirují na prodejní hity letošní sezony. Vedle nových 
kolekcí brýlí pro rok 2011 nechyběly ani exponáty z oblasti kontaktologie a špičková 
přístrojová technika pro optiky, optometristy a oftalmology.
Zvýrazněná témata mládež a teenageři + sport a volný čas se u vystavovatelů 
i návštěvníků setkala s příznivým ohlasem a přitáhla k tomuto sortimentu pozornost. 
Veletrh také otevřel a mediálně zviditelnil některá nová témata jako riziko dlouhodobého 
sledování 3D obrazu nebo zostřující se konkurenční boj privátních optik a řetězců.  
V letošním roce měla premiéru soutěž pro návštěvníky – TOP OPTA odborné veřejnosti.

Vystavovatelé
Zastoupené země: Česká republika, Čína, 
Dánsko, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, 
Korejská republika, Maďarsko, Německo, 
Nizozemsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, 
Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, USA, 
Velká Británie

S čím byli vystavovatelé spokojeni
	se strukturou návštěvníků a počtem obchodních partnerů
	s navázanými novými obchodními kontakty
	s uzavřenými kontrakty a obchody
	s organizací veletrhu

	 Naprostá většina vystavovatelů (95 %) již na veletrhu 
vystavovala v minulosti

	 2/3 vystavovatelů plánují účast i na příštím ročníku veletrhu

Obchodní přínos veletrhu
	 Polovina návštěvníků i vystavovatelů na veletrhu navázala 

obchodní kontakty.
	 Kontrakty a obchody uzavřené na veletrhu tvoří 

v průměru 9,3 % ročních tržeb/obratu vystavujících firem.
	 V oboru oční optiky došlo v loňském roce k poklesu 

obratu. V roce 2011 se očekává buď stagnace nebo 
jeho mírný růst.

	 49 % návštěvníků a 54 % vystavovatelů navázalo na 
veletrhu významné obchodní kontakty.



Návštěvníci

Zdroje: Průzkum IPSOS TAMBOR  Registrace odborných návštěvníků REGINA BVV, a.s.
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Návštěvnost a účast na veletrhu
	 81 % návštěvníků navštívilo veletrh již několikrát v minulosti, 25 % návštěvníků bylo na veletrhu poprvé
	 Návštěvník se na veletrhu obvykle zdrží celý den
	 Příštího ročníku se zúčastní 84 % návštěvníků

Co se na veletrhu návštěvníkům líbilo
	65 % návštěvníků bylo spokojeno  s návštěvou veletrhu 
	 Hlavní důvody spokojenosti: přítomnost významných firem z oboru, sortiment vystavovaných výrobků, řada 

novinek, vysoká úroveň prostředí pavilonu a organizace veletrhu 

Odborný program
	 Programu se zúčastnilo 28 % návštěvníků a naprostá většina z nich ho považuje za přínosný 
	 Návštěvníkům rozsah odborného programu vyhovoval

Veletrh OPTA má pro návštěvníky smysl – 
49 % návštěvníků navázalo na veletrhu 
významné obchodní kontakty

Profil návštěvníka
55 %  návštěvníků rozhoduje či spolurozhoduje 

o nákupech a investicích
69 % jsou optici a optometristé
52 % jsou zástupci optického maloobchodu



Výsledky soutěže 
TOP OPTA

TOP OPTA odborné veřejnosti

Mr. Blue - brousící systém

Výrobce: Essilor International
Vystavovatel: Essilor – Optika, spol. s r.o.

Biotrue – víceúčelový roztok

Výrobce: Bausch+Lomb Incorporated, Rocester NY 
Vystavovatel: Optimum Distribution CZ&SK,s.r.o. 

Brýlová obruba Čtyřlístek

Výrobce: Samsung Optics
Vystavovatel: Metzler International s.r.o.

Multi look system

Výrobce: Presenta Nova d.o.o.
Vystavovatel: Presenta Nova GmbH

Zenkid – brýle pro teenagery

Výrobce: Zenka diffusion France
Vystavovatel: EYE 2000 s.r.o. 

Pomocníci na brýle FRIEND

Výrobce: CENTROSTYLE Spa
Vystavovatel: COLOR-OPTIK s.r.o.

Mediální partneři

Napsali o vítězných exponátech

Zdravotnické noviny – 14. 3. 2011
Pomocníci vašich brýlí FRIEND
Premiéru měla na letošním veletrhu soutěž „TOP OPTA odborné  
veřejnosti“, o jejímž výsledku rozhodlo anonymní hlasování. Vítězem  
se staly silikonové multifunkční doplňky FRIEND. Výrobce: Centrostyle, 
Itálie Vystavovatel: Color – Optik, spol. s r. o. 

ČTK – 27. 2. 2011
Skončil veletrh Opta, hovořilo se o mírném oživení trhu
Ocenění na veletrhu získala například dětská obruba s motivy z popu-
lárního komiksu Čtyřlístek od firmy Metzler International. Další ceny 
si z Brna odvážejí juniorské obruby Zenkid s výměnnými očnicemi 
a víceúčelový roztok BioTrue k péči o všechny druhy měkkých kon-
taktních čoček.

Právo – 26. 2. 2011
Fosforeskující brýle
Tématem letošního ročníku je mládež a volný čas. K nejzajímavějším 
exponátům určeným teenagerům patří brýle, jež ve tmě fosforeskují, 
nebo obroučky potištěné motivy z českého komiksu Čtyřlístek.

ČTK – 25. 2. 2011
Opta nabízí obroučky s Fifinkou i hi-tech elektronické brýle
Vedle módních novinek Opta nabízí i revoluční poznatky, co do kvality 
vidění a optických pomůcek. Slovenská firma Danae Vision dovezla 
novinku, elektronické multifokální brýle emPower od firmy Pixel Optics, 
které díky tekutým krystalům samy korigují počet dioptrií a to, na jakou 
vzdálenost právě uživatel brýlí ostří. Stačí, když uživatel brýlí skloní 
hlavu nebo se dotkne stranic, čímž se aktivuje elektronická zóna brýlí, 
a v brýlové čočce se aktivuje počet dioptrií. Podle Lucie Michalákové 
z firmy Danae Vision se novinka bude v Česku a na Slovensku 
prodávat až koncem roku, v zahraničí bude k dostání už v průběhu 
letošního roku.

Odborný program     
Novinkou bylo rozdělení programu do dvou dnů

FIREMNí PREZENtacE
• Ostré a bezpečné videnie pri športe s okuliarovými šošovkami  

od SAGITTY (Sagitta Bratislava)
• Novinky v produktovém portfoliu firmy Bausch+Lomb (Optimum)
• Nové výrobky firmy Essilor (Essilor)
• Poslední zdokonalení v měkkých kontaktních čočkách ACUVUE® 

(Johnson&Johnson)
• Exceed patients expectations with newest lens materials  

(Omega Optix)
• Výroba brýlí v EU vs. Čína (Omega Optix, Beausoleil)
• Společné a rozdílné rysy současných kontaktních čoček  

(Česká kontaktologická společnost)

ODBORNé kREDItOVaNé PřEDNášky
•  Vysoký krevní tlak a vidění (Vilém Rudolf)
•  Slevy v optice (Ivan Vymyslický)
•  Rodinná anamnéza a vidění (Martina Nováková)
•  Korekce nepravidelného astigmatismu (Beno Blachut)

Z průzkumu vyplývá, že toto rozdělní vyhovuje 40 % návštěvníků.

Účast na odborném programu uvádí jako hlavní důvod návštěvy  
veletrhu 21 % odborných návštěvníků.
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Hlavní mediální partner: Brýle &Móda



Ján Poldauf, prokurista společnosti Essilor - Optika:
Letošní Opta byla lepší než loňská, situace v oboru se lepší 
a zřejmě se již dostáváme z té hluboké krize. Bylo to poznat 
i na obchodech. Jako pozitivní vnímám změny v organizaci 
veletrhu, konkrétně sobotní večer, kdy jsme mohli zůstat 
v pavilonu a pokračovat v jednání se zákazníky. 

Martina Egrtová, marketingová manažerka 
společnosti HOya Lens cZ:
S letošním ročníkem jsme spokojeni. Měli jsme dobrou 
návštěvnost jak v pátek, tak v sobotu, a hodně našich 
zákazníků se zúčastnilo doprovodného programu, který 
jsme pro ně na veletrhu připravili. OPTA je pro nás hlavně 
o udržování vztahů s klienty, kteří se na stánku potkají 
i s těmi zaměstnanci, kteří nepůsobí přímo v terénu. 
Myslíme si, že se situace na trhu s oční optikou zlepšuje, 
a tomu odpovídala i větší plocha našeho stánku.
 
Jérôme Losi, export manager společnosti Lunettes 
Beausoleil, Francie:
Chtěl jsem do Brna na veletrh přijet už dva roky, abych 
lépe poznal český trh a mentalitu českých optiků, a teď 
se mi to poprvé podařilo. Jsem překvapen kvalitou a veli-
kostí veletrhu, protože jsem se domníval, že je menší.  
Je to jen jeden pavilon, ale nedávno jsem byl na veletrhu 

v Sydney, který byl menší. Úroveň stánků je poměrně 
vysoká, mají čistý design. Je to velké potěšení vidět  
optický veletrh, kterému se daří.  

Jiří kaiser, jednatel společnosti Metzler International: 
Počasí se na letošní Optu vydařilo a na návštěvnosti 
to bylo poznat. Lidí u nás na stánku bylo dost a dle 
očekávání našich zástupců byl obrat objednávek real-
izovaných přímo na veletrhu vyšší než v roce 2010. S 
výsledkem OPTY 2011 jsme velmi spokojeni. Osobně 
mám z letošního ročníku dobrý pocit. Získali jsme jednu 
z cen Top Opta za dětskou obrubu Čtyřlístek, která 
je určena speciálně pro český trh, a mohu říci, že o ni 
následně byl mezi optiky zájem.

Jaroslav Majerčík, spolumajitel společnosti SaGItta:
Letošní OPTA je pro nás výsledkově srovnatelná s loňským 
ročníkem. Představili jsme tady kolekce luxusních značek, 
jejichž zastoupení jsme nově získali, a zájem o tuto vysoce 
módní linii vyvážil mírný pokles v odbytu ostatních značek, 
čili celkově jsme spokojeni. Na Optu jsme se tak jako vždy 
začali pečlivě připravovat už v půlročním předstihu, takže 
naše jednání se zákazníky mělo přesný  harmonogram 
a čas výstavy jsme plně využili.
 

Řekli o veletrhu



Petr andrys, majitel společnosti Mr.Gain:
Loni jsme se zaměřili na design, ale letos řešíme hlavně 
prodej. Poprvé tady představujeme internetovou aplikaci, 
ve které jsme zvirtualizovali našeho obchodního zástupce, 
což optikům ušetří čas a usnadní objednávání. Pro veletrh 
je podle mě potřeba hledat nové směry a nápady, letos 
vítám třeba odpočinkové zóny, které jsou vymyšlené per-
fektně. Lidí zatím chodí dost. 

Oldřich Dostál, jednatel společnosti New Line Optics:
OPTA je výborná regionální výstava, letos bohužel trochu 
menší, ale snad se příští rok zase vrátí do rozměrů před 
dvěma lety. Stálo by to za to, protože je to moc krásná 
výstava a má mimořádně dobrou úroveň ve srovnání 
s těmi, které se odehrávají v okolních zemích. OPTA je 
skutečně jediná výstava v našem regionu, kterou můžeme 
charakterem a úrovní prezentace srovnávat s veletrhy jako 
MIDO a SILMO. Proto bych si moc přál, aby se tento 
krásný projekt dál zvětšoval a rozvíjel. 

alice tobolková, jednatelka společnosti aglaja s. r. o.:
Letošní Optu vidím naprosto pozitivně, pro moji firmu zna-
menala velký přínos. Podařilo se nám zde kontaktovat asi 
dvacet nových zákazníků, se kterými začínáme spolupra-
covat, a obnovila jsem kontakt s několika zákazníky z deva-
desátých let, kteří patřili mezi mé první klienty. Výstavu vní-
mám jako místo, kde máme možnost setkat se s příjemný-
mi zákazníky a kolegy z oboru. Je radostné, že se spousta 
práce s přípravou prezentace zúročila a zákazníci projevili 
svůj jednoznačný zájem o naše produkty. 
 
Beno Blachut, prezident Společenstva českých  
optiků a optometristů:
OPTA optikům pomáhá poskytovat vysoce kvalifikované 
a kvalitní služby. V oční optice nejde jen o business, ale 
hlavně o službu lidem a o kvalitní zdravotní péči. Měli 
bychom se zamýšlet nad tím, jak naše služby dále zlep-
šovat, a v pavilonu P opravdu vidíme, co všechno náš 
obor dokáže.  
 
Pavel Moravec, prezident Optické unie Slovenska:
Slovenští optici na veletrh do Brna jezdili od začátku, 
a když úroveň slovenského výstavnictví v oboru klesla, 
stala se Optická unie Slovenska partnerem Opty, kterou 
podporuje jako jediný veletrh. Ve slovenské oční optice 
je dnes velmi těžká situace a optici potřebují nabídnout 
novinky a zkvalitnit své služby, aby se odlišili od řetězců. 
OPTA jim v tom může pomoci. 
 
Jiří Michálek, prezident České kontaktologické  
společnosti:
Na každém optickém veletrhu se vystavují hlavně brýle 
a kontaktní čočky jsou tak trochu okrajové téma. OPTA 

není výjimkou, ale letos se tady sešli hlavní hráči na čes-
kém trhu, kteří nabízejí nejnovější zboží. Nabídka veletrhu 
je v tomto směru dobrá a bohatá, což je dobře, navíc je 
tady velmi kvalitní doprovodný program. Pro kontaktology 
je OPTA tradiční příležitost k setkání.

Marta Regnerová, jednatelka společnosti Mare:
Opty se zúčastňujeme pravidelně od roku 1995, je podle 
nás důležitá pro zviditelnění, pro prezentaci nového zboží, 
pro osobní kontakt s klienty. Letos se mi líbila nová kon-
cepce veletržních večerů, kterou vidím jako velký krok 
dopředu. Páteční večer v pivnici byl výborný, bylo to krás-
né setkání s optiky a všemi kolegy a přáteli. Ale hlavně 
se podařilo zrealizovat vynikající myšlenku, aby v sobotu 
večer nikdo nemusel z pavilonu a zábava s kulisou pří-
jemné hudby se ukázala jako krásný způsob, jak navázat 
další kontakty. Afterparty by určitě měla pokračovat na 
dalších ročnících. 

Řekli o veletrhu



Česká televize - 25. 2. 2011
V Brně začíná veletrh OPta 2011
…v Brně začíná veletrh OPTA 2011. Ten je jedinou mož-
ností v České republice a na Slovensku, jak na světové 
úrovni prezentovat a shlédnout novinky oboru oční optiky, 
optometrie a oftalmologie. Svým rozsahem a kvalitou je 
nejvýznamnější oborovou prezentací ve střední Evropě…

Deník Metro - 24. 2. 2011
Brýlové obroučky: zpět k allenovi
…Návrat k brýlím ve stylu režiséra Woodyho Allena. Tak 
experti s nadsázkou popisují poslední trend v brýlových 
obroučkách. Nyní se nosí masivní a výrazné, kritikům 
mohou vzdáleně připomínat typ brýlí, které v minulos-
ti nosili čeští senioři. Nové trendy obrouček, které jsou 
v cizině „in“ už delší dobu, představí českým zákazníkům 
koncem týdne výrobci na veletrhu Opta, který začne na 
brněnském výstavišti zítra a potrvá do neděle… 

Mladá Fronta DNES - 28. 2. 2011
Skončil veletrh Opta, přišlo přes pět tisíc lidí
…Návštěvnost podle předběžné závěrečné zprávy pře-
koná pět tisíc lidí. Veletrh představil produkty, které aspirují 
na prodejní hity sezony: třeba svítící sluneční brýle…

Profit - 21. 2. 2011
to nejlepší z optiky
…Povědomí českých zákazníků o nabídce v oblasti optiky 
poslední dobou roste, i tak ale mnohdy dostačující infor-
movanost schází. Složitá situace je zvláště v produktech 
určených pro dospívající mládež. Ta totiž nejvíce sleduje 
módní tendence a každá součást jejich zevnějšku se musí 
spolupodílet na vytváření stylové image. Právě současné 
trendy v optice však zcela narušují letitou pověru dospí-
vajících, že nošení brýlí je pro ostudu. Podobně spousta 
rekreačních sportovců podceňuje potřebu kvalitního vidění 
a ochrany zraku a nevhodně zvolenými brýlemi či minerál-
ními čočkami riskuje zdravotní problémy, ať už poškození 
zraku škodlivým UV zářením nebo poranění oka…. 

Novinky.cz – 25. 2. 2011
3D obraz může poškodit zrak, varují optici
…Optici a optometristé varují před masivním nákupem 3D 
obrazovek a častým sledováním 3D filmů pomocí speciál-
ních brýlí. Na veletrhu oční optiky Opta, který v pátek začal 
v Brně, to novinářům řekl viceprezident Společenstva čes-
kých optiků a optometristů (SČOO) Ivan Vymyslický. Lidské 
oko je podle Vymyslického akomodací, přizpůsobením, na 
3D technologie silně namáháno, což může poškodit zrak, 
vyvolat zdravotní obtíže, včetně bolestí hlavy nebo nevol-
nosti. Vůbec nejvíc prý 3D technologie může zasáhnout oči 
malých dětí, jejichž zrak ještě není plně vyvinut…

Marketing a Media – 25. 2. 2011
tržby v optikách v Česku loni vzrostly
…Maloobchodní tržby v očních optikách v Česku loni 
stouply o pět až sedm procent, čeští optici jsou z nej-
horších dopadů hospodářské krize venku. Při zahájení 
17. ročníku mezinárodního veletrhu oční optiky, opto-
metrie a oftalmologie v Brně Opta to sdělil viceprezident 
Společenstva českých optiků a optometristů (SČOO) Ivan 
Vymyslický. Zatím jde o odhady, přesná čísla SČOO zatím 
nemá. Mírný nárůst tržeb se očekává i letos. Za brýle 
a kontaktní čočky každoročně lidé utratí kolem čtyř miliard 
korun…

Mladá fronta DNES – 25. 2. 2011
Na výstavišti předvedou brýle na sport i pro parádu
…Veletrh je letos zaměřen převážně na brýle a pomůcky, 
které jsou vhodné na sport a volný čas. K vidění budou 
i módní brýlové doplňky pro náctileté. „Sportovec musí na 
svůj výkon dobře vidět - a tudíž potřebuje kvalitní a hlavně 
správně zhotovené brýle stejně jako dobré brusle nebo 
jízdní kolo,“ popsal Vilém Rudolf ze Společenstva českých 
optiků a optometristů…

Zdravotnické noviny – 14. 3. 2011
Veletrh oživily nápady pro děti a teenagery
…Zvýrazněná témata „Mládež a teenageři“ a „Sport 
a volný čas“ přitáhla pozornost k sortimentu, který je 
v některých optikách neprávem opomíjen, třebaže má 
potenciál oslovit nové skupiny zákazníků. Vystavovatelé 
představili výrobky, které aspirují na prodejní hity letošní 
sezony – např. svítící sluneční brýle nebo inteligentní  
multifunkční doplňky k brýlím. Veletrh otevřel také některá 
nová témata, jakými jsou rizika dlouhodobého sledování 
3D obrazu nebo zostřující se konkurenční boj privátních 
optik a řetězců…

Deník E15 – 28. 2. 2011
Optika se zvedá
…Mírné oživení trhu s výrobky a službami určenými k péči 
o zrak patří k hlavním sdělením veletrhu Opta, který včera 
skončil na brněnském výstavišti. Maloobchodní tržby 
v očních optikách loni stouply podle odhadů o pět až 
sedm procent…

Napsali o veletrhu
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