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PRO OPTIKU A DESIGN
25. - 27. ledna 2019
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POZ VÁNK A K NÁVŠTĚVĚ

Veletrh opti 2019 bude opět rekordní, svoji výstavní plochu rozšiřuje o dvě další haly C5 a C6.
Veletrh je první vrcholnou odbornou událostí v roce 2019, veletrhu se účastní přes 600 vystavovatelů
z 25 zemí na výstavní ploše 55 000 m2 , očekává se návštěva přes 25 000 odborných návštěvníků
z celé Evropy. Veletrh opti je platformou pro kompletní odvětví oční optiky: skla, obroučky, kontaktní
čočky, nástroje pro optiky, design a vybavení prodejen.
Setkejte se s inovativními návrháři a producenty z celého světa, nechejte se inspirovat čerstvými
trendy a kreativním designem. Seznamte se s mladými začínajícími firmami z Itálie, Švýcarska,
Německa a dalších zemí. Navštivte také výstavní platformu YES! a !HOT-Area s přehlídkou
nezávislých mezinárodních značek.
Higlights veletrhu opti: opti campus - místo pro profesionální výuku, mezinárodní expozice trendy a novinky z evropských zemí. Navštivte přednášky opti-Forum se vzdělávacími programy
pro odborníky, vstup volný, přednášky v angličtině.

Veletržní nabídka: obroučky I dětské brýle I kontaktní čočky I optické čočky I vizuální pomůcky/Low
Vision I sluneční a sportovní brýle I naslouchátka/akustika I technika a nástroje I zakázková výroba
I vybavení prodejen I IT I vzdělávání a mnoho jiného.

Otevírací doba veletrhu: Pá 10.00 - 19.00 h, So 9.00 - 19.00 h, Ne 9.00 - 17.00 h.
Zajistěte si již nyní zlevněné vstupenky!
Vstupenky lze zakoupit online a zaplatit platební kartou na www.opti.de/en/tickets
Ceny vstupenek online: jednodenní 17 EUR I třídenní 30 EUR
Bližší informace k veletrhu a ubytování:
EXPO-Consult+Service,s.r.o., Příkop 4, 604 45 Brno, Tel.: 545 176 158
e-mail: info@expocs.cz, www.expocs.cz
Na váš zájem se těší		

Ing. Jaroslav Vondruška
Oficiální zástupce pořadatele pro ČR a SR
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