Międzynarodowe Targi Optyka & Design
Monachium, 12.01. - 14.01.2018

Warszawa, dn. 12.10.2017 r.

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w odbywających się w Monachium
Międzynarodowych Targach Optyka & Design – opti 2018.
Wydarzenie to co roku przyciąga przedstawicieli i ekspertów ze wszystkich
gałęzi branży optycznej z całego globu, a liderzy prezentujący swoje
produktowe nowości wyznaczają tym samym nowe światowe kierunki i trendy.
W ubiegłej edycji targów opti uczestniczyło 557 wystawców z 35 krajów (51%
spoza Niemiec), a także 27.277 odwiedzających z 89 krajów (30% spoza
Niemiec). Stale rosnące zainteresowanie targami ze strony wystawców
spowodowało przekazaniem przez organizatora dodatkowej, piątej hali
wystawienniczej, tym samym od 2018 roku odwiedzający będą mieli do
doskonałą okazję do zapoznania się z jeszcze szerszą ofertą usług i produktów
na powierzchni 45.000 m². W dodatkowej hali będzie można spotkać pawilony
międzynarodowe, dostawców, a także producentów maszyn.
Oferta tematyczna targów opti 2018 to: • edukacja i szkolenia • okulary do
pracy i ochronne • naszyjniki do okularów/łańcuszki • oprawki okularowe •
szkła do okularów • cyfrowa optometria • 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 • dostawcy branży optycznej.
Jak co roku, podczas targów opti, odbywać się będą liczne prezentacje na
żywo, panele dyskusyjne oraz wykłady. Szczegóły towarzyszącemu targom
programowi dostępne są na stronie: www.opti.de/en/visitor-centre/programm.
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Procedura zamawiania biletów wstępu na targi opti 2018:
Bilety wstępu na targi opti 2018 można nabyć na miejscu w Monachium lub w
przedsprzedaży poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia na stronie
www.opti.de/en/visitor-centre/tickets. Zachęcamy do skorzystania z zakupu biletów online, co
zaoszczędzi czas, jak również pieniądze.
Ceny i rodzaje biletów na targi opti 2018:
Rodzaj biletu
Cena w przedsprzedaży
1
Bilet 1-dniowy
17 EUR
Bilet 3-dniowy
30 EUR
Bilet ulgowy 1-dniowy 1,2,3
9 EUR
1,3
Bilet ulgowy 1-dniowy grupowy
8 EUR

Cena w kasie targowej
22 EUR
38 EUR
9 EUR
8 EUR

¹ Bilet 1-dniowy uprawnia do jednorazowego wejścia na targi!
² Niepełnosprawni, uczniowie, studenci po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do zniżki.
³ Dla grup liczących powyżej 15-osób. Maksymalnie 50 biletów.

Katalog wystawców jest bezpłatny do odbioru w kasach targowych.
Targi opti 2018 odbywać się będą w następujących godzinach:
piątek

9:00 – 18:00

sobota

9:00 – 19:00

niedziela

9:00 – 17:00

Dokładny adres Targów Monachijskich to:
Messe München GmbH
Messegelände
81823 München, Niemcy
Do nawigacji można podać ulicę Willy Brandt Allee 1.

Więcej informacji na temat targów, uczestnictwa, procedury zamawiania biletów wstępu
uzyskają Państwo w:
Biurze Targów Monachijskich w Polsce
ul. Biała 4, 00-895 Warszawa
tel. +48 22 620 44 15
e-mail: info@targiwmonachium.pl
lub na stronie www.opti.de/en
www.facebook.com/optiMunich
www.youtube.com/user/optiShow

Zapraszamy do Monachium!

