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Międzynarodowe Targi Optyka & Design w Monachium 
 
Na wszystko jest dobry plan: najlepszy znajduje się na targach opti 2020! 
 
 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowych Targach Optyka & 
Design – opti 2020. Jak każdego roku, w styczniu, na terenach targowych w 
Monachium eksperci i kreatywni specjaliści zaprezentują swoje najnowsze 
osiągnięcia optyczne i okulistyczne. Z edycji na edycję targi opti stale rosną. 
Ustanawiające nowe rekordy targi stają się jedną z najbardziej kluczowych 
imprez branży optycznej. Stanowią znakomitą platformę do zapoznania się z 
topowymi produktami i najlepszymi markami od innowacyjnych 
producentów, międzynarodowych liderów rynku, jak również start-upów. 
 

Poszerzająca się oferta wystawiennicza przyciąga szerokie grono 
uczestników. W 2019 roku targi opti po raz pierwszy odbyły się w aż 6 
halach wystawienniczych na powierzchni 60.000 m². W wydarzeniu wzięło 
udział 631 wystawców (53% spoza Niemiec) oraz 28.294 odwiedzających. 
98% odwiedzających przydzieliło targom wysokie noty a 96% z nich 
poleciłoby opti innym. 
 

Targi opti zapewniają kompleksowy przegląd wszystkich nowinek 
produktowych dostępnych na rynku, a ich oferta to: 

• oprawy okularowe 
• 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 

 
Podczas najbliższego wydarzenia uczestnicy będą mieli możliwość wzięcia 
udziału w programie ramowym, do którego zaliczają się prezentacje, wykłady 
i dyskusje poświęcone najbardziej aktualnym zagadnieniom w branży. Będzie 
to uzupełnienie szerokiej oferty wystawców. Szczegóły programu znajdą 
Państwo na stronie: www.opti-munich.com/besucher/programm. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Procedura zamawiania biletów wstępu na targi opti 2020: 
Bilety wstępu na targi opti 2020 można nabyć na miejscu w Monachium lub w 
przedsprzedaży poprzez zarejestrowanie się i złożenie zamówienia na stronie 
www.opti.de/en/tickets. Bilety zakupione online to rabat do -35%, a także oszczędność  
czasu bez oczekiwania w kolejce. 
 
 
 Ceny i rodzaje biletów na targi opti 2020: 
Rodzaj biletu Cena w przedsprzedaży Cena w kasie targowej 
Bilet 1-dniowy 1 17 EUR 26 EUR 
Bilet 3-dniowy 30 EUR 42 EUR 
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. 
 
 

Targi opti 2020 odbywać się będą w następujących godzinach: 
 

 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 
 

 
 
 
 

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM! 

piątek 

 

10:00 – 19:00 

sobota 

 

9:00 – 19:00 

niedziela 

 

9:00 – 17:00 


