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Szanowni Państwo, 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia Międzynarodowych Targów Optyka & Design 

– opti 2019, będących znakomitym rozpoczęciem nowego roku branżowego. 

Wydarzenie to jest niezwykłym miejscem spotkań B2B dającym okazję do 

zapoznania się z kierunkiem rozwoju branży, a także umożliwiającym dotarcie 

do innowacyjnych rozwiązań, technologii i nowości. 

 

Ostatnia edycja targów opti w 2018 roku, zgromadziła 667 wystawców z 40 

krajów oraz 28.430 odwiedzających. Uczestnicy potwierdzili najwyższy 

poziom profesjonalizmu imprezy, oceniając targi niezwykle pozytywnie. 98% 

spośród ankietowanych odwiedzających zadeklarowało chęć ponownego 

odwiedzenia targów w 2019 roku, a 86% z nich uważa targi opti za swoje 

ulubione wydarzenie targowe. 

 

W 2019 roku targi opti po raz pierwszy w historii odbędą się na powierzchni 

60.000 m² w aż 6 halach wystawienniczych. Dwie dodatkowe hale (C5 i C6) 

oferują nową przestrzeń dla innowacji. Cały układ hal został zoptymalizowany 

i przeorganizowany, dzięki czemu udział w targach stanie się jeszcze bardziej 

efektywny i wydajny. 

 

Targi opti podążają za nowymi, wciąż rozwijającymi się trendami na rynku 

światowym. Oferta targów opti 2019 obejmuje wszystkie najistotniejsze 

zagadnienia dla branży optycznej, w tym: 

• oprawy okularowe (od znanych na całym świecie marek i producentów, 

po niezależne wytwórnie), szkła okularowe 

• soczewki kontaktowe i akcesoria 

• Low Vision 

• produkty pielęgnacyjne i środki czyszczące 

• technologia informacyjna 

• agencje marketingowe, firmy dystrybucyjne i konsultacje w zakresie 

zarządzania 

• umeblowanie i wyposażenie warsztatu 

• producenci maszyn 

• elementy okularów, surowce i półprodukty 

• edukacja i szkolenie 

• wyposażenie i dekoracja sklepów 

• aparaty słuchowe i akustyczne 

 

Wartością dodaną targów opti jest bogaty program ramowy, na który 

składają się prezentacje, wykłady, czy pokazy specjalne. Stanowi on 

uzupełnienie szerokiej oferty wystawców, a szczegóły programu dostępne 

są na stronie: www.opti.de/en/visitor-centre/programm 

 

 

http://www.opti.de/en/visitor-centre/programm


 

 

 

 

 

Procedura zamawiania biletów wstępu na targi opti 2019: 

Bilety wstępu na targi opti 2019 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 2019: 

Rodzaj biletu Cena w przedsprzedaży Cena w kasie targowej 

Bilet 1-dniowy 1 17 EUR 25 EUR 

Bilet 3-dniowy 30 EUR 40EUR 

Bilet ulgowy 1-dniowy 1,2,3 9 EUR 11 EUR 

Bilet ulgowy 1-dniowy grupowy 1,3 9 EUR 11 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 2019 odbywać się będą w następujących godzinach: 
 

piątek 

 

10:00 – 19:00 

 

sobota 

 

9:00 – 19:00 

 

niedziela 

 

9:00 – 17:00 

 

 
Dokładny adres Targów Monachijskich to: 

GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH 

Messegelände 

81823 München, Niemcy 

Do nawigacji można podać ulicę Willy Brandt Allee 1 

 

Więcej informacji na temat uczestnictwa w targach 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 
 
 
 

 

http://www.opti.de/en/visitor-centre/tickets
mailto:info@targiwmonachium.pl
http://www.opti.de/en
http://www.facebook.com/optiMunich
http://www.facebook.com/optiMunich
https://www.youtube.com/user/optiShow
http://www.youtube.com/user/optiShow

