Międzynarodowe Targi Optyka & Design

13.01. - 15.05.2022 r., Monachium, Niemcy

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się już rejestracja zgłoszeń na Międzynarodowe Targi Optyka & Design – opti
2022. Najbliższa edycja odbędzie się na terenach targowych w Monachium w dniach od 13 do
15 maja 2022 roku.
To właśnie na targach opti każdego roku eksperci i twórcy z branży optycznej prezentują
swoje najnowsze produkty. Jako międzynarodowa wystawa optyki i wzornictwa, opti
obejmują całe spektrum optyczne. 40.000 m² powierzchni wystawienniczej będzie
skoncentrowane na najnowszych rozwiązaniach z zakresu: oprawek, okularów, soczewek,
refrakcji, diagnostyki, niedowidzenia, wyposażenia sklepów i wyposażenia technicznego.
Jednocześnie targi opti stanowią platformę do prezentacji produktów zarówno liderom rynku
międzynarodowego, jak i start-upom.
W 2020 r. na targach opti w Monachium wystawiło się 605 firm z 39 krajów (55% spoza
Niemiec), a z ofertą wystawców zapoznało się 27.971 odwiedzających z aż 95 krajów (29%
spoza Niemiec). Dobry klimat biznesowy znalazł odzwierciedlenie zarówno po stronie
wystawców, jak i odwiedzających. Prawie dwie trzecie wystawców zawarło na targach
umowy oraz otrzymało zamówienia, dlatego trudno o lepsze miejsce do zaprezentowania
oferty, spotkania najważniejszych przedstawicieli branży oraz szukania nowych partnerów w
interesach. 94% wystawców uznało, że ich udział w targach jest gwarancją sukcesu.
Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń i wzięcia udziału jako wystawca oraz zaprezentowania
optycznych trendów i nowości produktowych szerokiej publiczności z całego świata. W lipcu
2021 r. rozpocznie się planowanie hal wystawienniczych, dlatego zachęcamy firmy
zainteresowanie udziałem w targach do przesyłania aplikacji w niedługim czasie, gdyż
zwiększa to szanse na uzyskanie stoiska.
Główne tematy targów to:
• 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 2022:
Stoisko (minimalna powierzchnia 12 m²)

Cena netto za 1 m²

Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)

213 EUR / m²

Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron)

229 EUR / m²

Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron)

245 EUR / m²

Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron)
254 EUR / m²
Powyższe ceny obejmują powierzchnię wystawienniczą (bez zabudowy).
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 – 7 EUR/m²
 Ewentualna opłata za zgłoszenie podwystawcy – 580 EUR
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: www.opti.de/en/aussteller/i-am-already-anexhibitor/application/order-application-documents/
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!

