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Vážení vystavovatelé, 
rádi bychom Vám popřáli do roku 2015 mnoho obchodních a osobních 
úspěchů a samozřejmě pevné zdraví. 

21. ročník mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie 
OPTA se uskuteční ve dnech 20. – 22. března 2015.

O novém březnovém termínu jste rozhodli právě Vy – vystavovatelé v 
průzkumu, který realizovalo Společenstvo českých optiků a optometristů ve 
spolupráci s námi. Upravili jsme i otvírací dobu veletrhu. V pátek a sobotu 
bude OPTA k dispozici návštěvníkům od 9:00 do 19:00hodin, v neděli pak od 
9:00 do 14:00hodin. Součástí veletrhu bude opět soutěž o nejlepší 
exponáty TOP OPTA a TOP OPTA odborné veřejnosti, předsedou hodnotící 
komise je pro letošní rok pan Karel Žolnierčík.

Již během loňského roku se přihlásilo na pět desítek vystavovatelů a my 
věříme, že další je budou následovat, protože o formátu jejich účasti 
intenzivně jednáme. 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.

Opět připravujeme OPTA IN!
Rádi bychom dali odborným návštěvníkům informace o vystavovaných 
produktech či novinkách v atraktivní interaktivní formě ještě před 
veletrhem. Opět tak připravujeme zpravodaj OPTA IN, který je ideální 
možností pro prezentaci firmy optikům, oftalmologům a optometristům.

Na tomto místě je vhodné připomenout zvýrazněné téma letošního ročníku, 
tedy DESIGN & TREND, ale uvítáme informace o jakékoli novince. Pokud 
máte zájem o prezentaci v OPTA IN, pošlete prosím Vaše podklady, ideálně 
v pdf česky a anglicky – nicméně dokážeme zpracovat jakýkoli formát. 
Uvedená prezentace je samozřejmě zdarma a podklady prosíme zaslat do 
konce ledna.

Pro lepší představu o formátu zpravodaje: OPTA IN 2014
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