Międzynarodowe Targi Optyka & Design

Monachium, 10.01. - 12.01.2020 r.

Szanowni Państwo,
W dniach od 10 do 12 stycznia 2020 roku w Monachium odbędą się Międzynarodowe Targi
Optyka & Design – opti 2020. Wydarzenie to jest platformą premier produktów zarówno
międzynarodowych liderów rynku, jak i startupów. Opti umożliwiają zaprezentowanie
najnowocześniejszych rozwiązań, a młodym projektantom ułatwiają start w życie zawodowe
oraz zaistnienie na światowym rynku. Dla wielu uczestników targi opti symbolizują otwarcie
nowego roku w europejskiej branży optycznej i inspirują nowymi, dynamicznie rozwijającymi
się trendami i technologiami.
Trwają zapisy i już w kwietniu 2019 rozpocznie się planowanie hal targowych. Zapraszamy do
wystąpienia w roli wystawcy oraz zeprezentowania nowości optycznych i innowacji szerokiej
publiczności z całego świata. Dołączcie Państwo do czołówki wśród znanych i prestiżowych
producentów na jednych z największych wydarzeń optycznych w Europie. Firmy
zainteresowane udziałem w targach zachęcamy do przesyłania aplikacji w niedługim czasie,
gdyż zwiększa to szanse na uzyskanie stoiska.
W 2019 roku targi opti po raz pierwszy odbyły się w aż 6 halach wystawienniczych na
powierzchni 60.000 m². Bez wątpienia była to rekordowa edycja, na której zaprezentowało się
631 wystawców (53% spoza Niemiec), a z ich ofertą zapoznało się 28.294 odwiedzających.
98% odwiedzających oraz 94% wystawców przyznało targom opti 2019 najwyższe noty. Z
prowadzonych podczas targów statystyk wynika, że aż 93% wystawców nawiązało nowe
kontakty biznesowe, a 73% z nich rozbudowało swoją sieć dostawców, 87% zawarło transakcje
i 96% z nich liczy na dalsze interesy po zakończeniu targów. 92% wystawców już podczas
ostatniej edycji zadeklarowało ponowną chęć swojego uczestnictwa w 2020 roku.
Oferta targów opti 2020 obejmuje wszystkie najistotniejsze zagadnienia dla branży optycznej:
• 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 doradcze 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
• refrakcja, diagnostyka i chirurgia
• stowarzyszenia i związki kupieckie
• taśmy i łańcuszki do okularów, futerały i opakowania
• witryny i walizkowe gabloty na okulary

Koszty powierzchni wystawienniczej na targach opti 2020:
Stoisko (minimalna powierzchnia 12 m2)

Cena netto za 1 m2

Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)

204 EUR / m2

Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron)

219 EUR / m2

Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron)

229 EUR / m2

Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron)

236 EUR / m2

Powyższe ceny obejmują jedynie samą powierzchnię wystawienniczą.

Inne opłaty (netto):
• Obowiązkowy wpis do katalogu – 540 EUR
• Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 EUR/m²
• Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska – 5 EUR/m²
• Wystawcy prezentujący swoją ofertę w dziale YES independent design area w halach C1 i
C2 – 7 EUR/m² (dopłata ze dodatkową dekorację hali)
• Ewentualna opłata za zgłoszenie podwystawcy – 580 EUR
Szczegółową kalkulację stoiska można uzyskać korzystając ze strony: www.opti-munichbudgetplaner.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 w Polsce
ul. Biała 4 , 00-895 Warszawa
tel. +48 22 620 44 15
e-mail: info@targiwmonachium.pl
www.opti.de/en
www.facebook.com/optiMunich
www.instagram.com/opti_show

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM!

