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OPTA 2015 – další praktické informace
21. ročník mezinárodního veletrhu oč ní optiky, optometrie a oftalmologie
OPTA se uskuteční ve dnech 20. – 22. března 2015. Upravena je oproti
loňskému ročníku také otevírací doba veletrhu. V pátek a sobotu bude
OPTA k dispozici návštěvníkům od 9:00 do 19:00 hodin, v neděli pak od
9:00 do 14:00 hodin.
Zvýrazněným tématem je letos DESIGN & TREND, což se promítne i do
soutěže o nejlepší exponáty TOP OPTA a TOP OPTA odborné veřejnosti.
Design & Trend bude prezentován také v odborném programu, například ve
spojení designu a moderní technologie 3D tisku.

Styling Point se již rýsuje!
Populární akce Styling Point již dostává konkrétní podobu. Ve spolupráci s
firmou Mary Kay nabídneme návštěvnicím balíček „OPTA tvář 2015“, který
obsahuje nejen teoretické poradenství v péči o pleť a líčení, ale také
praktické ukázky včetně úpravy vlasů plus foto před a po líčení.
Dáma s nejvýraznější a nejlepší proměnou získá kosmetiku v hodnotě 2 000
Kč. O možnosti přihlásit se na tuto akci Vám pošleme bližší informace v
dalším e-letteru.

Jak se dostat na veletrh?
Pro členy SČOO a OÚS máme opět připraveny OPTA klubové karty s
možností vstupu na veletrh zdarma, a to nejen letos, ale také v příštím
roc e. Tento týden spustíme také registraci na webu, kde je možnost
zakoupit vstupenku za 130 Kč.
Na místě pak bude vstupenka k dispozici za 300 Kč. Nejbližší vstup k
pavilonu B na brněnské výstaviště je pavilonem E, otevřen bude také vstup
na hlavní bráně u zastávek brněnské MHD. Místo k zaparkování naleznete v
Expoparkingu či na parkovištích kolem výstaviště.

Na koho se těšit?
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, SAFILO, SAGITTA, WIXI a další.
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