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Międzynarodowe Targi Trendów Optycznych 
 

 
 

13. - 15. stycznia 2012 r. 
Nowe Tereny Targowe w Monachium 

 
Szanowni Państwo, 
 
mam przyjemność zaprosić Państwa do odwiedzenia Międzynarodowych Targów Trendów Optycznych opti ’12. 
Wydarzenie to będzie miało miejsce w terminie 13. – 15.01.2012 na Nowych Terenach Targowych w Monachium - 
jednych z największych i najnowocześniejszych terenów wystawienniczych na świecie. 
 
Targi opti ’12 to pierwsze wydarzenie w branży optycznej w 2012 roku, gdzie na powierzchni 40 tys. m² zaprezentuje się 
około 470 wystawców z 26 państw. W czterech ogromnych halach targowych znajdziecie Państwo najlepsze marki, 
innowacyjnych producentów, nowicjuszy, a także międzynarodowych liderów rynku. To właśnie w tym miejscu 
zaprezentowane zostanie pełne spektrum międzynarodowej branży optycznej począwszy od oprawek okularowych przez 
szkła, soczewki kontaktowe, Low Vision aż po wystrój sklepów optycznych i technikę. Targi opti są pierwszym w roku i 
jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych, skierowanym wyłącznie do specjalistów z dziedziny optyki i okulistyki. 
Ubiegła edycja targów opti zgromadziła 470 wystawców z 27 państw i aż 22.700 odwiedzających z 69 krajów świata. 
Poza gośćmi z Europy zachodniej i wschodniej targi opti coraz częściej odwiedzają goście ze Skandynawii, Azji i Ameryki. 
 
Nowe inspiracje, pomysły, impulsy i kontakty z partnerami biznesowymi – jest wiele powodów, dla których warto 
uczestniczyć w targach opti ’12 w Monachium. Znaczące, odnoszące sukces, dynamiczne – takie właśnie są targi opti - 
jedyne europejski targi branży optycznej, które przeżywają boom. Innymi słowy targi opti to: 3 spektakularne dni z 
nadzwyczajnymi nowościami, wysoko wykwalifikowaną publiką i imponującym programem ramowym na nowoczesnych 
terenach targowych. Targi opti '12 to idealny czas, aby wkroczyć w nowy rok z nowymi klientami i partnerami 
biznesowymi, a także zapoznać się z kierunkiem rozwoju branży, poznać zarówno innowacyjne rozwiązania, technologie 
jak i nowe designy. Targi opti to również miejsce światowych premier – nie tylko znanych marek, lecz również tych 
dopiero zdobywających rynek.  
 
Oferta nadchodzącej edycji targów obejmowała będzie m.in. następujące zagadnienia: 
• etui i inne akcesoria • kształcenie i dokształcanie specjalistów z branży • laser w okulistyce • literatura branżowa • low 
Vision • mikroskopy, lornetki, teleskopy i szkła powiększające • narzędzia optometryczne i okulistyczne • noktowizory • 
okulary dla dzieci i niemowląt • okulary ochronne • okulary przeciwsłoneczne • okulary sportowe • opaski i łańcuszki do 
okularów • oprawki • reklama i marketing • soczewki okularowe i kontaktowe • specjalistyczne oprogramowanie 
komputerowe • sprzęt okulistyczny • statywy • szkła • środki pielęgnacyjne • technika szlifierska • wyposażenie zakładów 
optycznych • 
 
Organizatorzy targów opti tradycyjnie już zaplanowali podczas tegorocznej imprezy niezwykle atrakcyjny program 
ramowy, w skład którego wchodzą ciekawe wykłady, konferencje i dyskusje dotyczące najbardziej aktualnych zagadnień 
w branży. Pełną ofertę programu ramowego znajdą Państwo na stronie: www.opti-munich.com/en/programme. 
 
Niewątpliwie kolejnym atutem targów opti jest ich znakomita lokalizacja. Targi odbywają się w przepięknej stolicy 
niezwykle urokliwej Bawarii – Monachium, gdzie o uwagę turystów zabiegają liczne muzea i teatry, zamki i pałace, śliczne 
parki i ogrody oraz sławna na całym świecie romantyczna starówka. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej tego 
wyjątkowego miasta: www.muenchen.de. 
 
Na naszej stronie internetowej www.targiwmonachium.pl w zakładce Planowanie podróży a następnie Biura podróży 
znajdą Państwo adresy współpracujących z nami biur, które kompleksowo zajmą się organizacją Państwa pobytu na 
targach. 
 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 
 
 

Z poważaniem 
 
 
Agnieszka Lenartowicz 
Biuro Targów Monachijskich w Polsce 

http://www.opti-munich.com/en/programme
http://www.muenchen.de/
http://www.targiwmonachium.pl/


 
Procedura zamawiania biletów wstępu na targi opti ’12: 
 
Bilety wstępu na targi opti 2012 można zakupić na miejscu w Monachium lub w przedsprzedaży poprzez 
zarejestrowanie się i złożenie zamówienia na stronie www.opti-munich.com/tickets. Warto wiedzieć, że rejestrując 
się wcześniej online zaoszczędzą Państwo czas i pieniądze oraz unikną kolejek do rejestracji w czasie trwania 
targów. Dlatego już teraz skorzystajcie Państwo z możliwości i zapewnijcie sobie udział w najważniejszych targach 
branży. 
 
Ceny i rodzaje biletów na targi opti ´12: 
Rodzaj biletu Cena w przedsprzedaży  Cena w kasie      Katalog 
Bilet 1-dniowy 15 EUR 20 EUR  

W cenie biletu Bilet na całe targi 28 EUR 35 EUR 
Studenci 8 EUR 8 EUR 
 
 
Tak wygląda procedura zamawiania i odbioru biletów w przedsprzedaży: 

 Rejestrujecie się Państwo na stronie targów www.opti-munich.com, zakładka Visitors/Besucher, a 
następnie Tickets & Prices/Tickets & Preise oraz Ticket Centre/Ticket-Center. 
Uwaga: Podczas rejestracji prosimy nie używać polskich znaków! 

 
 Płatność za zamówione bilety wstępu jest możliwa kartą kredytową lub przelewem do Biura Targów 

Monachijskich! 
 

 W przypadku płatności kartą kredytową: 
 Złożone przez Państwa zamówienie automatycznie trafi do organizatora targów – spółki GHM, który jest 

odpowiedzialny za jego realizację. 
 Po dokonaniu płatności na podany przez Państwa w trakcie rejestracji adres e-mailowy przesyłany jest 

bilet wstępu (Print@home Ticket). 
 Bilet należy wydrukować i koniecznie zabrać ze sobą na targi do Monachium. 
 Wydrukowany bilet wstępu (Print@home Ticket) jest jednocześnie fakturą VAT! 

 
 W przypadku płatności przelewem w Biurze Targów Monachijskich: 

 Złożone przez Państwa zamówienie automatycznie trafia do Biura Targów Monachijskich, które jest 
odpowiedzialne za jego realizację.  

 Za zamówione w przedsprzedaży bilety wstępu Biuro Targów Monachijskich wystawia Państwu fakturę 
proforma w PLN, według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu jej wystawienia i przesyła ją e-
mailem. 

 Państwo dokonują płatności i przesyłają potwierdzenie zapłaty do Biura Targów Monachijskich faksem 
na numer: 22 624 94 78.  

 Po otrzymaniu potwierdzenia przelewu Biuro Targów Monachijskich wysyła do Państwa e-mailem 
bilety wstępu Print@home Ticket, które należy wydrukować i koniecznie zabrać ze sobą na targi. 

 Za zakupione bilety wstępu Biuro Targów Monachijskich wystawia Państwu fakturę VAT i przesyła ją 
pocztą.  

  
Targi odbywać się będą w następujących dniach i godzinach: 
 

piątek 9.00 – 18.00 
sobota 9.00 – 19.00 

niedziela 9.00 – 17.00 
 
Uwaga: Z lotniska na targi (i z powrotem) kursował będzie bezpłatny shuttle-bus. Szczegółowe informacji na jego 
temat znajdą Państwo na stronie targów www.opti-munich.com/en/visitor/travel. 
 
 

Więcej informacji na temat procedury rejestracyjnej/zamawiania biletów wstępu uzyskają Państwo w: 
Biurze Targów Monachijskich w Polsce 

ul. Biała 4, 00-895 Warszawa, 
kontakt: Agnieszka Lenartowicz 

tel. 22 620 44 15, faks: 22 624 94 78 
e-mail: info@targiwmonachium.pl   

lub na stronie www.opti-munich.com 

http://www.opti-munich.com/tickets
http://www.opti-munich.com/
http://www.opti-munich.com/en/visitor/tickets-prices/
http://www.opti-munich.com/besucher/tickets-preise/
http://www.opti-munich.com/en/visitor/easyregister/#c5770
http://www.opti-munich.com/besucher/easyregister/
http://www.opti-munich.com/en/visitor/travel
mailto:info@targiwmonachium.pl
http://www.opti-munich.com/

