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Szanowni Państwo, 

 
Rozpoczęła się już rejestracja zgłoszeń na Międzynarodowe Targi Optyka & Design – opti 

2019, które odbędą się w Monachium w dniach 25.01. – 27.01.2019 r. Zapraszamy do wzięcia 

udziału jako wystawca i zaprezentowania optycznych trendów i nowości produktowych szerokiej 

publiczności z całego świata. 

 
Przez kilka ostatnich edycji targi niezmiennie cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem, a ilość 

chętnych wystawców była większa, niż dostępna powierzchnia wystawiennicza przeznaczona 

pod to wydarzenie. Niektórzy wystawcy nie otrzymali stoiska. Organizatorzy chcąc uniknąć 

takiej sytuacji w 2019 r. planują powiększenie targów i udostępnienie aż 6 hal wystawienniczych. 

UWAGA: Planowanie hal targowych rozpoczyna się już w kwietniu 2018 r., dlatego 

zachęcamy firmy zainteresowanie udziałem w targach do przesyłania aplikacji w niedługim 

czasie, gdyż zwiększa to szanse na uzyskanie stoiska. 

 
W 2018 r. na targach opti swoją ofertę zaprezentowało 668 wystawców z 40 krajów (57% spoza 

Niemiec), a odwiedziło je 28.430 gości. Wydarzenie to uzyskało bardzo dobre opinie wśród 

uczestników. Ankieta przeprowadzona w czasie trwania targów potwierdza, że 96% wystawców 

oceniła swój udział w targach jako odnoszący sukces. 93% wystawców nawiązało nowe kontakty 

biznesowe, a 55% spośród nich nawiązało nowe kooperacje z innymi wystawcami targów. Aż 

98% wystawców zadeklarowało chęć ponownego uczestnictwa w targach w 2019 roku! Z 

prowadzonych podczas targów statystyk wynika, że 88% odwiedzających stanowiły osoby 

decyzyjne do spraw zakupów, dlatego trudno o lepsze miejsce do zaprezentowania oferty, 

spotkania najważniejszych przedstawicieli branży oraz szukania nowych partnerów w interesach. 

 

Każda kolejna edycja targów opti to coraz bogatsza oferta tematyczna, budząca ogromne 

zainteresowanie uczestników. Targi opti zapewniają kompleksowy przegląd wszystkich 

nowinek produktowych dostępnych na rynku, a ich oferta to: oprawy okularowe (od znanych na 

całym świecie marek i producentów, po niezależne wytwórnie) szkła, soczewki kontaktowe, Low 

Vision, akcesoria, środki konserwacyjne i czyszczące, budowa lad sklepowych, technologia 

informacyjna, instrumenty, narzędzia, komponenty, marketing i dystrybucja, osprzęt, 

wyposażenie techniczne i kształcenie zawodowe, aparaty słuchowe i akustyczne.  

 

 

 

 

 



Koszty powierzchni wystawienniczej na targach opti 2019 

 

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

Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)      199 EUR / m2 

Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron) 213 EUR / m2 

Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron) 221 EUR / m2 

Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron) 228 EUR / m2 

Powyższe ceny obejmują jedynie samą powierzchnię wystawienniczą.  

 

Inne opłaty: 

• Obowiązkowy wpis do katalogu – 450 EUR netto 

• Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 EUR netto/m² 

• Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska – 4,50 EUR netto/m² 

• Wystawcy prezentujący swoją ofertę w dziale YES independent design area w halach C1 i 

C2 – 6 EUR/m² (dopłata ze dodatkową dekorację hali) 

• Ewentualna opłata za zgłoszenie podwystawcy – 560 EUR 

 

Szczegółową kalkulację stoiska można uzyskać korzystając ze strony: www.opti-munich-

budgetplaner.de 

 

 

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 

www.opti.de/en 

 www.facebook.com/optiMunich 

 

 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 
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