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Szanowni Państwo, 
 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w charakterze wystawcy w jedenastej edycji 
Międzynarodowych Targów Optyka & Design – opti 2018, odbywających się w 
Monachium w dniach 12.01. – 14.01.2018 r. 
Każdego roku w styczniu eksperci i kreatywni twórcy branży optycznej prezentują na 
monachijskich terenach targowych swoje najnowsze produkty, a tym samym 
najnowocześniejsze trendy w dziedzinie optyki. Wydarzenie to stało się stałym punktem w 
kalendarzu dla wielu firm związanych z branżą optyczną. Targi opti będą dla Państwa 
idealnym miejscem spotkań z potencjalnymi klientami i partnerami. 
 
O międzynarodowym charakterze targów świadczy duży udział wystawców i odwiedzających 
z zagranicy, a organizatorzy z edycji na edycję odnotowują coraz większą liczbę uczestników. 
W 2017 roku swoją ofertę zaprezentowało 557 wystawców z 35 krajów (51% spoza 
Niemiec), a odwiedziło je 27.277 gości z 89 krajów (30% spoza Niemiec). 97% wystawców 
zadeklarowało chęć ponownego uczestnictwa w targach w 2018 roku! 
 
Od 2018 roku będą Państwo mogli zaprezentować swoje produkty i rozwiązania na jeszcze 
większej powierzchni. Zwiększone zainteresowanie firm chcących wystąpić w roli wystawcy 
poskutkowało przekazaniem przez organizatora dodatkowej, piątej hali wystawienniczej, a 
tym samym wzrost powierzchni o halę B4. 
 
Targi opti to platforma premier produktowych skierowana do międzynarodowych liderów 
branży i w równej mierze do przedsiębiorstw, które dopiero zaczynają zdobywać rynek. 
Targi opti wyzwalają nowe trendy, a ich oferta jest elastycznie dostosowana do potrzeb rynku 
i nowych impulsów. Targi opti prezentują kompletne spektrum optyczne: od opraw 
okularowych (od znanych na całym świecie marek i producentów, po niezależne wytwórnie) 
przez szkła, soczewki kontaktowe, Low Vision, akcesoria, środki konserwacyjne i 
czyszczące, aż po budowę lad sklepowych, technologię informacyjną, instrumenty, narzędzia, 
komponenty, marketing i dystrybucję, osprzęt, wyposażenie techniczne i kształcenie 
zawodowe, aparaty słuchowe i akustyczne.  
 
 
 



Trwa już rejestracja dla wystawców! Firmy zainteresowane udziałem w targach 
zachęcamy do szybkiego wypełnienia i odesłania zgłoszenia, ponieważ w ubiegłej edycji 
zabrakło powierzchni wystawienniczej dla firm składających swoje aplikacje po 
terminie. Skorzystajcie Państwo z okazji i weźcie udział w znaczących na świecie targach 
optycznych! 
 
 
Koszty powierzchni wystawienniczej na targach opti 2018 

Stoisko (minimalna powierzchnia 12 m2)  Cena netto za 1 m2 

Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)      192 EUR / m2 

Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron) 206 EUR / m2 

Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron) 214 EUR / m2 

Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron) 220 EUR / m2 

Powyższe ceny obejmują jedynie samą powierzchnię wystawienniczą.  
 
Inne opłaty: 
Obowiązkowy wpis do katalogu – 350 EUR netto 
Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 EUR netto/m² 
Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska – 4 EUR netto/m² 
Wystawcy prezentujący swoją ofertę w dziale YES! – Young Eye Styles – 6 EUR/m² 
Ewentualna opłata za zgłoszenie podwystawcy – 490 EUR 
 
Szczegółową kalkulację stoiska można uzyskać korzystając ze strony: www.opti-munich-
budgetplaner.de 
 
 
Organizator i miejsce wydarzenia: 
GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH 
Willy-Brandt-Allee 1 
81829 München, Niemcy 
 
 

Godziny otwarcia targów: 
12. stycznia 2018, godz. 9-18 
13. stycznia 2018, godz. 9-19 
14. stycznia 2018, godz. 9-17 
 
 

Więcej informacji dotyczących targów opti znajdą Państwo na stronie www.opti.de/en 
Biuro Targów Monachijskich w Polsce udzieli Państwu bezpłatnej pomocy i wszelkich 
informacji związanych z wzięciem udziału w tym wydarzeniu. 
 
Biuro Targów Monachijskich 
ul. Biała 4 , 00-895 Warszawa 
tel. +48 22 620 44 15, faks +48 22 624 94 78 
e-mail: info@targiwmonachium.pl 
lub na stronie www.opti.de/en 

 www.facebook.com/optiMunich 
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ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 


