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OPTA 2019
JUBILEJNÍ 25. OPTA
Největší tuzemské setkání odborníků, kteří pečují o kvalitu zraku, 25. ročník Mezinárodního veletrhu oční optiky, optometrie
a oftalmologie OPTA, se vydařilo. Přední dodavatelé na český
a slovenský trh se v profesionálním prostředí setkali s očními
optiky, představili jim nové kolekce brýlových obrub a slunečních brýlí a seznámili je s inovacemi v oblasti korekčních i kontaktních čoček a přístrojové techniky.
Poptávku po zboží oční optiky táhne pokračující růst ekonomiky
spolu se stárnutím obyvatel a zvýšenými nároky na kvalitu zraku
vlivem digitalizace společnosti. OPTA je už 25 let místem, kam pro
dejci z České i Slovenské republiky přijíždějí seznámit se s novin
kami v oboru a uzavřít nové kontrakty. Jak
vyplývá z analýzy trhu, na veletrhu byli za
OPTA je velkolepým představením
stoupeni téměř všichni dodavatelé optic
vystavovatelů nejenom z České
kého zboží do České a Slovenské republiky.
a Slovenské republiky, ale stále
V expozicích byly k vidění novinky 167 zna
častěji i zahraničních subjektů.
ček, především aktuální kolekce brýlových
Pouze porovnání se silnou zahraniční
obrub a slunečních brýlí, dále korekční
konkurencí vede ke zvyšování kvality
čočky, kontaktní čočky, optické i oftalmo
domácích vystavovatelů, jejich
stánků, zboží, jednotlivých exponátů.
logické přístroje a související zboží. Spolu
Musím poděkovat také Veletrhům
pořadatelem veletrhu je Společenstvo
Brno, které nám vytvářejí výborné
českých optiků a optometristů, odbornými
podmínky, abychom mohli kvalitně
partnery Optická unie Slovenska a Česká
prezentovat to nejaktuálnější, co na
kontaktologická společnost.
evropském i světovém trhu v oboru
oční optiky existuje.

Jaroslav Majerčík, jednatel
společnosti SAGITTA Brno

STATISTIKY
VELETRHU OPTA 2019
147 vystavujících firem
z 18 zemí z toho 58 %
firem ze zahraničí

Pro 64 % návštěvníků
hraje veletrh klíčovou
roli ve vztahu
k objednávanému zboží!

2903 m2 čisté výstavní
51 % návštěvníků uvedlo,
plochy a 204 m2 další
předváděcí plochy

5446 návštěvníků
z 17 zemí z toho 503
ze zahraničí, to je 9,2 %
Nejvíce návštěvníků
přijelo ze Slovenska,
Německa a Polska

OPTA je na českém trhu
jedinou akcí svého druhu
a rozsahu. Vnímám jako velmi
přínosné, když mohou čeští
oční specialisté každoročně
počítat s akcí, kde pod
jednou střechou najdou
řadu firem z oboru, seznámí
se s novinkami a mohou se
vzájemně inspirovat. Zároveň
je účast na OPTĚ i otázkou
image, což vyplývá z dobrého
jména veletrhu.
David Klváček, Commercial
Manager Vision Care
společnosti Johnson & Johnson

že zboží objednává hned
na veletrhu

Celkově spokojeno
s veletrhem bylo
83 % návštěvníků

88 % návštěvníků
deklarovalo účast
v roce 2020

AMBG má Optu jako
prioritu a není to jen o výstavě
a prezentaci zboží. Optu
vnímáme jako místo, kde
můžeme být tři dny blízko
našim zákazníkům. Není to
jenom o nabídce a prodeji,
ale hlavně o setkávání se
skvělými lidmi. Naši zákazníci
jsou nároční, ale právě to nás
posouvá dále.
Luboš Nerad, obchodní
manažer společnosti AMBG

DOPROVODNÝ
PROGRAM
Dějištěm odborného doprovodného pro
gramu bylo OPTA FORUM v pavilonu V.
Zaslouženou pozornost vzbudily přednáš
ky dvou zahraničních expertek. Francouz
ská designerka Caroline Abram radila op
tikům odlišit se od ostatních a zaměřit se
na určitou skupinu zákazníků.

OPTA je skvělý veletrh, protože je
tady všechno. Vidím tu velké značky,
o kterých mluvím ve svých prezentacích.
Je tu i velká nabídka v nižších cenových
kategoriích. Dnes jsou veletrhy pod
tlakem, proto velmi oceňuji, že v Brně
si pořád drží vysokou profesionální
úroveň.
Ellen Haeser, designérka a trendová
specialistka, Nizozemí

Nizozemská expertka Ellen Haeser ve své přednášce shrnula hlav
ní směry, které ovlivňují zákaznickou poptávku a vývoj v oboru oční
optiky. Trendy v obrubách a slunečních brýlích zasadila do kon
textu oděvní módy, proměn životního stylu i chování spotřebitelů.
Vyzdvihla také důraz na kvalitu a trvanlivost místo rychlého střídá
ní trendů.
Velký zájem byl také o přednášku věnovanou historii českosloven
ského designu v oboru brýlových obrub a o téma legislativních
novinek v souvislosti s novým systémem úhrad.

Každý trh potřebuje pravidelnou
akci spojenou se setkáváním
odborníků, prezentací novinek,
odbornými přednáškami apod. Jsem
přesvědčen, že i náš český, resp.
česko-slovenský trh takovou akci
jasně potřebuje a brněnské výstaviště
pro ni nabízí vhodné podmínky.
Pavel Šebík, spolumajitel
společnosti SOVER

TOP OPTA

S OPTOU 2019 jsme spokojeni, jelikož
jsme se potkali s našimi zákazníky a ukázali
jim naše novinky, které se líbily. Mohli jsme
se potkat také společensky a pobavit se na
OPTA PARTY. Budu se těšit na další OPTU
v příštím roce.

Již počtrnácté se konala soutěž o nejlep
ší exponáty veletrhu TOP OPTA. Výrazně
Jiří Mikulecký, manažer obchodu
se zde odrazilo zvýrazněné téma veletrhu
společnosti Safilo
Design v oční optice a optometrii. V kate
gorii Brýlové obruby a sluneční brýle zvítě
zil exponát JIMMY CHOO BEE/S, který na veletrh přivezla společ
nost SAFILO. V kategorii Brýlové a kontaktní čočky, jejich úpravy
a zušlechtění uspěly dva exponáty: povrchová úprava R
 odenstock
X-tra Clean a samozatmavovací k
 ontaktní čočky ACUVUE® OASYS
with Transitions� od s polečnosti Johnson & Johnson. Model
Wiggles z kolekce Lumberjack od vystavovatele BEKWOOD
E YEWEAR / Ondřej Bek nejvíce zaujal

porotu v kategorii Design v oční optice
Na OPTĚ jsme letos poprvé a byla
a optometrii. Bodovala také firma SAGITTA,
skvělá. Nečekali jsme, že to bude
která vyhrála kategorii Technologie v oční
až tak super. Nasbírali jsme spoustu
optice s digitálním čtecím zařízením s umě
kontaktů. Cena v soutěži TOP OPTA mě
překvapila a moc potěšila, protože je to
lou inteligencí OrCam MyEye 2.
pro mě srdcový projekt. Ceny sbíráme
po čtyřech letech tvrdé práce a je to
opravdu krásná odměna.
Ondřej Bek, majitel a designér
společnosti Bekwood

OPTA PARTY
Ceny TOP OPTA byly předány na velkolepé OPTA PARTY v hudeb
ním klubu SONO centrum. Oceněny byly také firmy, které nevy
nechaly ani jeden ročník veletrhu, kvůli jejich počtu se v žilo
označení Sedm statečných. Jde o firmy AMBG, INTEROPTIC,
JOHNSON & JOHNSON, MI OPTICS, OMEGA OPTIX, SAGITTA
a SOVER. Tyto firmy se také zúčastnily pátého ročníku projektu
Design & Trend – výstavy vzorových aranžmá výloh prodejen oční
optiky. Charitativní přesah veletrhu potvrdila společnost ALCON
Pharmaceuticals, která předala šek na
50 000 Kč dětské Léčebně zrakových vad
OPTA je příjemná profesionální
ve Dvoře Králové nad Labem.
platforma. V přátelské atmosféře
Organizátorem OPTA PARTY bylo Spole
čenstvo českých optiků a optometristů
v úzké spolupráci s Veletrhy Brno. Hlav
ním partnerem byla firma SAFILO, stří
brným partnerem společnost SAGITTA.

se tady potkáváme s našimi zákazníky
i s konkurencí. Je dobře, že máme
oborovou výstavu, která je sice menší,
ale naprosto srovnatelná s těmi, které
vidíme jinde po Evropě. A je fajn,
že se už stává i výstavou mezinárodní.
Jiří Kaiser, jednatel
společnosti MI.OPTICS

Letošní ročník byl dobrý a jsem s ním spokojen. Přijelo
ze Slovenska hodně lidí. Všechno proběhlo tak, jak jsme
plánovali, i když samozřejmě vždycky může přijít víc lidí.
Oslava 25 ročníku byla důstojná a OPTA PARTY byla perfektní.
Václav Antonín, prezident Společenstva českých optiků
a optometristů

26. MEZINÁRODNÍ
VELETRH OČNÍ OPTIKY,
OPTOMETRIE A OFTALMOLOGIE
se uskuteční

13.–15. 3. 2020
Spoluorganizátor

Partneři

