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OPTA 2015
byla nejúspěšnější za několik let
Vážení vystavovatelé, vážení návštěvníci,
letošní OPTA byla výjimečná už od prvního dne. Nejen tím, že jsme po dlouhých
letech posunuli termín veletrhu do března, ale také pátečním částečným zatměním
slunce. Na tom jsme sice žádný podíl jako pořadatelé veletrhu neměli, nicméně to
byl nesmírně atraktivní „tahák“ jak pro návštěvníky, tak vystavovatele.
A v podobném, velice optimistickém duchu, se nesl celý letošní ročník, který byl
nejúspěšnější za několik posledních let. Český i slovenský trh oční optiky rostou
a spolu s nimi i veletrh OPTA. 21. ročník překonal ten předchozí ve všech parametrech: zúčastnilo se o 16 % více vystavovatelů a větší byl také zájem návštěvníků,
kterých se jen za první dva dny zaregistrovalo skoro stejně jako za celý loňský veletrh a celková návštěvnost dosáhla 5637 odborných návštěvníků.
Řečí čísel – mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA 2015
se zúčastnilo 150 vystavujících firem na ploše téměř 3000 m2. S novinkami pro
novou sezonu se přijela pochlubit drtivá většina významných firem oboru, jak dodavatelů obrub a slunečních brýlí, tak korekčních i kontaktních čoček, technologií
a optických i oftalmologických přístrojů. Zahraniční návštěvníci na veletrh dorazili ze 16 zemí, nejvíce z nich samozřejmě ze Slovenska.
Na veletrhu převládala výborná nálada, která korespondovala se situací na trhu. Zpestřením veletrhu byly módní přehlídky společnosti
SAFILO a společenský program vyvrcholil velkolepou sobotní OPTA PARTY, které se v hudebním klubu SONO centrum zúčastnilo
více než 700 zástupců vystavujících firem a jejich klientů.
Desátého ročníku soutěže TOP OPTA se zúčastnilo bezmála dvacet produktů a cenu Top Opta 2015 nakonec získaly čtyři
výrobky: barevné kontaktní čočky AIR OPTIX® COLORS od společnosti Alcon, brýlové obruby Gucci Flora od společnosti Safilo a Line Art XL2063 od společnosti SAGITTA a v kategorii technologií plně automatický přístroj
kombinující několik měření VX 120 vystavovatele Rodenstock ČR. Cenu Top Opta odborné veřejnosti,

o jejímž udělení rozhodují hlasy odborných návštěvníků, získala individuální progresivní brýlová
čočka Impression® FreeSign 3 od společnosti Rodenstock ČR. Vítězný exponát získal 633 z celkových 1938 hlasů.
Zvýrazněným tématem ročníku byl Design & Trend a v této souvislosti na veletrhu OPTA poprvé
proběhla soutěž v aranžování výloh. Zapojilo se celkem devět vystavovatelů a o vítězi opět rozhodovaly hlasy návštěvníků, které nejvýše ocenily aranžmá s brýlovými obrubami společnosti Aglaja
a živými sarančaty. Devět vitrín s originálními aranžérskými nápady přineslo návštěvníkům zajímavou inspiraci pro vlastní výlohy.
S velmi příznivým ohlasem se opět setkal Styling Point s odborným poradenstvím v oblasti
péče o pleť a praktickými ukázkami líčení a úpravy vlasů.
Samozřejmě nechyběl ani odborný doprovodný program s přednáškami na atraktivní témata
jako možnosti uplatnění 3D tisku při výrobě brýlových obrub nebo nové materiály pro kontaktní čočky.
Ráda bych na tomto místě poděkovala spolupořadateli veletrhu tedy Společenstvu českých optiků a optometristů a odborným partnerům – Optické unii Slovenska a České
kontaktologické společnosti.
22. mezinárodní veletrh oční optiky, optometrie a oftalmologie OPTA se uskuteční 18.–20. března 2016, a já se budu na vás všechny těšit opět na shledanou
na brněnském výstavišti.
Za organizační tým
Věra Menšíková

Statistiky veletrhu OPTA 2015
150 vystavujících firem ze 20 zemí
z toho 88 firem ze zahraničí tj. 59 %
Zastoupené země:
Česká republika, Dánsko, Francie, Itálie, Japonsko, Kanada, Korejská republika,
Maďarsko, Malajsie, Nizozemsko, Pákistán, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Slovenská republika, SRN, Španělsko, Turecko, USA, Velká Británie

2.611 m čisté výstavní plochy
2

450 m2 další předváděcí plocha

5.637 návštěvníků ze 17 zemí
z toho 519 ze zahraničí tj. 9,2 %
Zastoupené země:
Belgie, Bulharsko, Česká republika, Itálie, Izrael, Jižní Korea,
Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko,
Rumunsko, Ruská federace, Slovensko,
Slovinsko, Švýcarsko, Ukrajina

• Počet registrovaných odborných návštěvníků vzrostl ve srovnání
s rokem 2014 o 15 %, s rokem 2013 dokonce o 49 %.
• Počet návštěvníků ze Slovenska je srovnatelný jako v minulém roce,
ve srovnání s rokem 2013 jde však o nárůst o 41 %.
• Zároveň se vyrovnává podíl návštěvníků mezi Čechami a Moravou,
v roce 2015 jsme zaznamenali podíl 45 % z Čech a 55 % z Moravy
• Podíl zahraničních návštěvníků postupně roste, o 7 %
ve srovnání s loňskem, avšak o 55 % ve srovnání s rokem 2013.
• 88 % vystavovatelů a 83 % návštěvníků preferuje březnový
termín veletrhu.
• Účast na příštím ročníku veletrhu plánuje 97 % vystavovatelů
a 91,5 % návštěvníků.

TOP OPTA 2015

Jubilejní desátý ročník soutěže o nejlepší exponáty veletrhu
Prestižní ocenění získaly následující exponáty:
AIR OPTIX® COLORS
+

Kategorie: Brýlové a kontaktní čočky, jejich úpravy a zušlechtění
Výrobce: Alcon Laboratories, Inc.
Vystavovatel:
Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o.

Kontaktní čočky AIR OPTIX® COLORS kombinují krásné barvy a silikon-hydrogelový materiál
s vysokým Dk/t pro zdravě vypadající oči a plazmou zušlechtěný povrch pro pohodlí při nošení.
Technologie barev 3 v 1, s barvou uzavřenou v silikon-hydrogelovém materiálu, zajišťuje přirozený výsledný efekt. A to i tehdy pokud zákazník nepotřebuje žádnou zrakovou korekci a touží
po novém vzhledu. Navíc zákazníci, kteří již používají kontaktní čočky AIR OPTIX® AQUA, nepotřebují novou aplikaci.

VX 120
+

Kategorie: Technologie v oční optice
Výrobce: LUNEAU TECHNOLOGY OPERATIONS
Vystavovatel:
Rodenstock ČR s.r.o.

Plně automatický přístroj kombinující několik měření: refraktometrie, keratometrie, pupilometrie, topografie, aberometrie, tonometrie, pachymetrie, analýza předního segmentu oka.
Zohledňuje aberace do objektivní refrakce. Využitelné pro analýzu předního segmentu oka pomocí tří meřicích metod: Scheimpflugova kamera, Retro-illuminace, Shack-Hartmann.
Grafické znázornění výsledků vč. vykreslení obrazu naměřených numerických dat (komorový
úhel, kappa úhel, tloušťka rohovky, hloubka předního segmentu oka), tedy data např. vhodné
pro analýzu Glaukomu.

Brýlová obruba Line Art XL2063 GP 51/17 135 mm
+

Kategorie: Brýlové obruby a sluneční brýle
Výrobce: Charmant Group Charmant INC
Vystavovatel:
Sagitta Ltd., spol. s r.o.

Brýlová obruba Line Art XL2063 je souzněním technologie a umění, designu a inspirace,
představuje vysoce kvalitní obrubu určenou pro vyznavače krásy a výjimečnosti.
Line Art CHARMANT – protože si zasloužíte to nejlepší!
Její jednoduchá přizpůsobivost a výjimečně pohodlné nošení jsou doplněny o unikátní a poutavý design. Nebývale krásného vzhledu a kvalitního provedení bylo dosaženo díky vynikajícím vlastnostem slitiny Excellence Titan a již zmíněného odborně navrženého provedení.

Gucci Flora – GG 3739/S
+

Kategorie: DESIGN & TREND; Brýlové obruby a sluneční brýle
Výrobce: Safilo S.p.A.
Vystavovatel:
Safilo S.p.A., organizační složka

Šátek Gucci Flora je již dlouho jedním z nejvýraznějších doplňků od tohoto módního domu a historicky se datuje až k roku 1966, kdy byl poprvé navržen speciálně pro princeznu Grace z Monaka, když navštívila butik Gucci v Miláně.
Brýle této modelové řady jsou vyrobeny z Optylu – materiálu, jehož patent
vlastníme. Tento materiál nám umožňuje, aby přímo z originálního hedvábného šátku Gucci Flora byly laserem vyřezány kousky, které jsou
přímo zatavené v brýlovém středu i stranicích (u celooptylových
variant). Toto nám zaručuje, že defacto každý kus je originál
a je téměř vyloučené, že bychom nalezli 2 identické kousky.

OPTA 2015

Výsledky soutěže DESIGN & TREND

1

2

Letošní veletrh OPTA se nesl ve znamení zvýrazněného tématu DESIGN
& TREND. Ve spolupráci s Fakultou výtvarných umění VUT Brno a Střední školou potravinářskou, obchodu a služeb Brno jsme připravili v prostoru Lectures Point celkem devět vitrín, ve kterých byly naaranžovány
výrobky vystavovatelů tak, aby si návštěvníci mohli odnést inspiraci třeba
právě pro výlohu své prodejny s oční optikou. Za dodání produktů velmi
děkujeme firmám AGLAJA, ALCON Pharmaceuticals, ARDIX, ELSA Trading, ESSILOR – OPTIKA, EYE 2000, PRONAP Czech Republic, REGINA
IMPORT a SAFILO.
Vítězství v návštěvnické soutěži získalo aranžmá, v němž mimo brýlových
obrub dodaných firmou AGLAJA dominovala živá sarančata. Z celkového
počtu 103 hlasů upoutalo toto netradiční spojení plných 52 návštěvníků.

Výsledky:
1. AGLAJA, aranžovali Anna Hrabalová a Jiří Kamenskich,
VUT Brno

2. ALCON Pharmaceuticals, aranžovali Anna Hrabalová
a Jiří Kamenskich, VUT Brno

3. ESSILOR – OPTIKA, aranžovaly UOV Romana Slámová
+ žákyně Karin Hassmanová a Petra Musilová, SŠPOS Brno
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OPTA PARTY v hudebním klubu SONO
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Doprovodný program veletrhu OPTA 2015
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OPTA 2015 očima vystavovatelů
Jana Čierna, jednatelka společnosti Sagitta
Letošní OPTA byla velmi úspěšná. Po trošku slabších letech pozorujeme návrat zákazníků a jejich zájmu. Stánků je více a zároveň jsou inovované. Veletrh hodnotím velmi pozitivně, jsme spokojeni také s výsledky naší firmy. Letos jsme sem přišli s novým
konceptem, vystavujeme společně se dvěma firmami a máme
tu vzdělávací prostor pro zákazníky, což se setkalo s velmi dobrým ohlasem.
Petr Vrubel, ředitel společnosti Optika Čivice
Optu jsme vždycky vnímali a vnímáme pozitivně, protože nám
dává možnost setkat se s mnoha zákazníky. Neuskutečňujeme
tady obchody, ale navazujeme nová obchodní přátelství a utužujeme stávající. Proto bych byl rád, kdyby OPTA zůstala v této
podobě. Doba, kdy se uvažovalo, jestli se nemá konat třeba jen
jednou za dva roky, zřejmě minula, protože letos o tom už nikdo
nemluvil. Věřím, že OPTA zůstane zachována i do budoucna,
a je určitě dobře, že se oční optika může prezentovat takovouto
výstavou, která je pro náš obor velmi důležitá.
Kateřina Ševcová, marketingová a produktová manažerka společnosti Essilor
Jako vystavovatelé jsme s letošní Optou určitě moc spokojení.
Zdála se nám živější než v předchozích letech a na našem stánku bylo skoro pořád plno, čemuž jsem velmi ráda. Měli jsme tu
spoustu návštěv a spoustu zajímavých nových obchodních příležitostí. Přidám jedno zcela neobjektivní měření: kávy se u nás
vypilo skoro dvakrát tolik co loni! Jsme rádi, že jsme tu byli.
Radek Adolt, majitel společnosti Ardix
Letošní OPTA se nám líbila. Návštěvnost byla velmi dobrá, a to
zejména v sobotu, jak je to obvyklé. I když ekonomické výsledky
zjistíme až po veletrhu, už dnes můžeme říci, že jsme spokojeni.

Navázali jsme tu nové obchodní vztahy, staré prohloubili a celko- a to nejen z pohledu čísel. Veletrh letos dostal nový
vě OPTA splnila naše očekávání.
impuls a úplně nový rozměr, čemuž jsem velmi rád.
A samozřejmě děkuji všem za spolupráci, podařilo se
Alice Tobolková, jednatelka společnosti Aglaja
to prací nejen nás vystavovatelů, ale i Společenstva
Letošní Optu hodnotím pozitivně. Nový termín nám vyhovuje,
českých optiků a optometristů, Optické unie Slovenska
návštěvnost byla vyšší než loni, zvýšil se i zájem o novinky. Také a společnosti Veletrhy Brno.
obchodně se nám dařilo, jsme spokojeni.
Andrea Uhraková, marketingová specialistPavel Halabica, marketingový a obchodní manažer
ka společnosti Finest Trade
společnosti Mr. Gain
I z pohledu termínu byla letošní OPTA určitě lepší
Z našeho pohledu byla letošní OPTA určitě větší a úspěšnější
než loni. Přijelo více návštěvníků a celkově velenež loňská. Přispěla k tomu i změna na březnový termín, kdy je trh hodnotíme pozitivně, i po obchodní stránce
lepší počasí, každopádně k nám přišlo více zákazníků. Celkově jsme spokojeni.
máme z letošního ročníku velmi dobrý pocit.
Jiří Plesník, obchodní manažer Vision Care pro ČR
a SR, společnost Alcon Pharmaceuticals
Letošní OPTA pro nás byla výborná, získali jsme cenu Top Opta
za náš produkt a oproti minulým ročníkům tady byla větší návštěvnost. Pocítili jsme i lepší náladu zákazníků, možná je to
dáno také březnovým termínem a krásným počasím. I v neděli
v poledne je tady pořád dost lidí, což v minulosti nebylo. Jsme
opravdu spokojeni.
Zdeňka Medřická, majitelka společnosti EYE 2000
V zásadě jsme spokojeni, zaznamenali jsme vzestupný trend oproti
předešlým dvěma letům, i když OPTA zatím není to, co v dřívější
minulosti. Návštěvníků bylo o něco více. Ale určitě mi přijde zbytečná neděle, v sobotu by veletrh mohl skončit společnou party.
Marek Hlavenka, obchodní ředitel pro ČR a SR,
společnost Safilo
Tato OPTA byla vynikající, super! Jsme spokojení,
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