
Warszawa, 31.10.2013 r. 
 
 

Międzynarodowe Targi Optyka & Design 

 
10.01. – 12.01.2014, Monachium 

 
Szanowni Państwo, 
 
mam ogromną przyjemność zaprosić Państwa do odwiedzenia wyjątkowego wydarzenia, jakim są 
Międzynarodowe Targi Optyka & Design – opti 2014, organizowane na monachijskich terenach targowych 
Messe München przez spółkę GHM. Targi opti odbywają się corocznie na samym początku roku 
kalendarzowego, dając tym samym możliwość uczestnikom wkroczenia w nowy rok z nowymi klientami i 
partnerami biznesowymi, a także zapoznania się z kierunkiem rozwoju branży, innowacyjnymi rozwiązaniami 
oraz nowymi technologiami. Te międzynarodowe targi dla optyki są platformą premier produktów i oferują 
fachowym odwiedzającym w czterech halach targowych pełne spektrum optyczne, w którym znajdą się najlepsze 
marki, innowacyjni producenci, nowicjusze, a także międzynarodowi liderzy rynku. 
 
Pierwsza edycja targów opti odbyła się w 1998 roku i od tego momentu impreza ta stale zyskuje na popularności, 
w czym odzwierciedlenie znajdują poniższe statystyki: w 2013 roku w targach uczestniczyło 23.243 (2012: 
23.108) fachowych odwiedzających z aż 74 krajów świata oraz 491 (2012: 457) wystawców z 31 krajów. Udział 
odwiedzających przybyłych na targi opti z zagranicy wyniósł wówczas 24%, a aż 45% wystawców pochodziła 
spoza Niemiec. 96% odwiedzających przyznało targom opti 2013 pozytywne oceny od dobrej do znakomitej, a 
92% ankietowanych oceniło ofertę targów jako dobrą i znakomitą. 
Nowe inspiracje, pomysły, impulsy, premiery najnowszych produktów i kontakty z partnerami biznesowymi – 
jest wiele powodów, dla których warto uczestniczyć w targach opti 2014 w Monachium. Wykorzystajcie Państwo 
te trzy dni targowe do zapoznania się z nadzwyczajnymi nowościami, trendami, innowacjami branży optycznej, 
wysoko wykwalifikowanymi specjalistami i imponującym programem ramowym na nowoczesnych terenach 
targowych.  
 
Oferta nadchodzącej edycji targów obejmowała będzie m.in. następujące zagadnienia: 
• edukacja i szkolenia • okulary do pracy i ochronne • naszyjniki do okularów/łańcuszki • oprawki okularowe • 
szkła do okularów • związki kupieckie • pojedyncze części/elementy do okularów • etui • fachowa prasa i 
literatura • lornetki • aparaty słuchowe • instrumenty do optometrii • okulary dla dzieci i niemowląt • soczewki 
kontaktowe/soczewki optyczne • mikroskopy/statywy • noktowizory • meble i wyposażenie sklepów • technologia 
laserowa do korekcji wzroku • Low Vision • mierzenie • walizki z próbkami • produkty do pielęgnacji • środki 
czystości • środki do konserwacji/akcesoria do soczewek • ochrona jakości • refrakcja • ściereczki czyszczące • 
wyposażenie wystaw sklepowych • urządzenia do szlifowania/środki polerujące • urządzenia do badania wzroku • 
oprogramowanie • okulary przeciwsłoneczne • soczewki i szkła przeciwsłoneczne • okulary sportowe • 
termometry i barometry • doradztwo przedsiębiorstw • stacje pogody • stowarzyszenia • opakowania/torby do 
noszenia • witryny/wyświetlacze • reklama/marketing • materiały promocyjne/dekoracja • wyposażenie i 
akcesoria do warsztatów • narzędzia i instrumenty dla optyków i lekarzy • osprzęt • przemysł kooperacyjny. 
 
Organizatorzy targów opti tradycyjnie już zaplanowali na przyszłoroczną edycję tej 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.de/besucher/programm. 
 
Ważną zaletą targów, jeśli chodzi o położenie, jest oczywiście samo miasto Monachium – jest to magnes 
przyciągający odwiedzających z całego świata. Monachium zostało wybrane przez pismo „Newsweek” do 
pierwszej dziesiątki najbardziej lubianych miast. W Monachium znajdują się niezliczone teatry, muzea, zamki, 
restauracje i oczywiście słynne ogródki piwne. Poza aspektami turystycznymi Monachium jest także siedzibą 
high-tech w Niemczech. Znane na całym świecie firmy, jak BMW i Siemens, to tu właśnie mają swoją siedzibę. 
Dla odwiedzających z całego świata Monachium i jego okolice oferują prawie 60.000 łóżek. Okolica wraz z 
blisko położonymi jeziorami i górami oferuje niezliczone możliwości wypoczynku i spędzania wolnego czasu. 
Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej tego wyjątkowego miasta: www.muenchen.de. 

http://www.opti.de/besucher/programm
http://www.muenchen.de/


Procedura zamawiania biletów wstępu na targi opti 2014: 
Bilety wstępu na targi opti 2014 można zakupić na miejscu w Monachium lub w przedsprzedaży poprzez 
zarejestrowanie się i złożenie zamówienia na stronie www.opti.de/besucher/vrvisitor. Warto wiedzieć, że 
rejestrując się wcześniej online zaoszczędzą Państwo czas i pieniądze oraz unikną kolejek do rejestracji w czasie 
trwania targów. 
 
Ceny i rodzaje biletów na targi opti 2014: 
Rodzaj biletu Cena w przedsprzedaży  Cena w kasie Katalog 
Bilet 1-dniowy 1 15 EUR 20 EUR Bezpłatny, do 

odbioru  w kasach 
targowych 

Bilet 3-dniowy 28 EUR 35 EUR 
Ulgowy 1-dniowy bilet 1,2 8 EUR 8 EUR 
Ulgowy 1-dniowy bilet grupowy 1,2,3 8 EUR 8 EUR 
¹ Bilet 1-dniowy uprawnia do jednorazowego wejścia na targi! 
² Niepełnosprawni, emeryci, uczniowie, studenci po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki. 
³ Dla grup liczących powyżej 15-osób. Maksymalnie 50 biletów. 
 
Procedura zamawiania i odbioru biletów w przedsprzedaży: 
Uwaga: Podczas rejestracji prosimy nie używać polskich znaków! 
 Aby zakupić bilety wstępu na targi w przedsprzedaży należy zarejestrować się na stronie: 

www.opti.de/besucher/vrvisitor. Po udanym wygenerowaniu loginu i hasła oraz po udzieleniu odpowiedzi na 
kilka pytań w systemie rejestracyjnym można dokonać zamówienia na bilety wstępu na targi, a następnie 
dokonać płatności kartą kredytową/debetową. Po dokonaniu płatności kartą kredytową/debetową na podany 
przez Państwa w trakcie rejestracji adres mailowy przesyłany jest bilet wstępu, który należy wydrukować i 
koniecznie zabrać ze sobą na targi do Monachium. 

 Wydrukowany bilet służy jako wejściówka na targi, jak również jest pokwitowaniem dla urzędu skarbowego i 
stanowi fakturę VAT! 

 
Godziny otwarcia targów opti 2014: 
piątek 9:00 18:00 
sobota 9:00 19:00 
niedziela 9:00 17:00 
 
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. 
 
Biuro Targów Monachijskich w Polsce udzieli Państwu bezpłatnej pomocy i wszelkich informacji związanych z 
wzięciem udziału w targach opti 2014. Prosimy o kontakt: 
 
Biuro Targów Monachijskich w Polsce 
Agnieszka Lenartowicz 
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa 
tel. (22) 620 44 15, faks (22) 624 94 78 
e-mail: info@targiwmonachium.pl 
www.opti.de 
 
 
 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 
 
 
 

Z poważaniem 
 
 
 
Agnieszka Lenartowicz 
Biuro Targów Monachijskich w Polsce 

http://www.opti.de/besucher/vrvisitor
http://www.opti.de/besucher/vrvisitor
http://www.targiwmonachium.pl/
mailto:info@targiwmonachium.pl
http://www.opti.de/
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