Międzynarodowe Targi Optyka & Design

13-15.01.2023 r., Monachium, Niemcy
Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się już rejestracja zgłoszeń na Międzynarodowe Targi Optyka & Design – opti
2023. Najbliższa edycja odbędzie się na terenach targowych w Monachium w dniach od 13 do
15 stycznia 2023 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 optyki:
RAMKI - okulary i gogle ochronne, czytniki i lornetki, okulary dla dzieci i niemowląt, ramki
korekcyjne okulary przeciwsłoneczne
SOCZEWKI - soczewki długoogniskowe, trójogniskowe, polaryzacyjne, progresywne,
jednoogniskowe, sportowe, przeciwsłoneczne
SZKŁA KONTAKTOWE - krople do oczu, soczewki kontaktowe, produkty do pielęgnacji
soczewek, akcesoria
REFRAKCJA I DIAGNOSTYKA - etui optometryczne, soczewki testowe, ramki próbne,
jednostki załamania, skanery, medyczne systemy laserowe, sprzęt do badań wzroku
WYPOSAŻENIE I DEKORACJA SKLEPÓW - reklama zewnętrzna, planowanie
wyposażenia sklepów, technika oświetleniowa, wystawa sklepowa, witryny, prezentacje
PRODUKTY - czyszczenie i pielęgnacja, ściereczki do czyszczenia, kosmetyki dla
wrażliwych oczu, etui na okulary,łańcuszki i sznurki do okularów
SPRZĘT BIZNESOWY - materiały reklamowe, torby i opakowania, materiały
opakowaniowe, oznakowanie produktów, sample i próbki
WYPOSAŻENIE WARSZTATU - szlifierki, narzędzia pomiarowe, frezarki, małe narzędzia,
myjki ultradźwiękowe
IT - oprogramowanie specjalistyczne ( administracja, konsultacja, dla optyków), web design
MASZYNY - maszyny do powlekania, Edger, barwienie soczewek, maszyny do polerowania

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń i wzięcia udziału jako wystawca oraz zaprezentowania
optycznych trendów i nowości produktowych szerokiej publiczności z całego świata. We
wrześniu 2022 r. będą wysyłane propozycję miejsc wystawienniczych, dlatego zachęcamy
firmy zainteresowanie udziałem w targach do przesyłania aplikacji w niedługim czasie, gdyż
zwiększa to szanse na uzyskanie stoiska.
Koszty powierzchni wystawienniczej na targach opti 2023:
Stoisko (minimalna powierzchnia 12 m²)

Cena netto za 1 m²

Stoisko szeregowe (stoisko otwarte z jednej strony)

217 EUR / m²

Stoisko narożne (stoisko otwarte z dwóch stron)

235 EUR / m²

Stoisko czołowe (stoisko otwarte z trzech stron)

253 EUR / m²

Stoisko wyspowe (stoisko otwarte z czterech stron)
263 EUR / m²
Powyższe ceny obejmują powierzchnię wystawienniczą (bez zabudowy).
Inne opłaty (netto):
 Obowiązkowy wpis do katalogu – 560 EUR
 Opłata na rzecz niemieckiej organizacji targowej AUMA – 0,60 EUR/m²
 Opłata za usuwanie odpadów ze stoiska – 10 EUR/m²
 Ewentualna opłata za zgłoszenie współwystawcy – 580 EUR
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie targów.
Wystawcy z poprzednich edycji logują się na nowym portalu po zresetowaniu hasła.
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
Al. KEN 47 lok.58, 02-797 Warszawa
tel. +48 22 620 44 15
e-mail: info@targiwmonachium.pl
www.opti.de/en

ZAPRASZAMY DO MONACHIUM!

