ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

ORGANIZÁTOR

SPOLUORGANIZÁTOR

MÍSTO KONÁNÍ

2. ODBORNÝ VELETRH PRO OPTIKU, OPTOMETRII, OFTALMOLOGII A DESIGN

4.−5. 10. 2019

WWW.FOROPTIK.CZ

OFICIÁLNÍ VOZY

ÚVODNÍ SLOVO A STATISTIKA

ZÁKLADNÍ STATISTICKÉ ÚDAJE

FOR OPTIK 2019

Počet vystavovatelů celkem: 33
Počet návštěvníků: 1457
Hrubá výstavní plocha: 2470 m2

V atraktivním termínu 4.– 5. října 2019 se v areálu PVA EXPO PRAHA konal již 2. ročník odborného veletrhu
pro optiku, optometrii, oftalmologii a design FOR OPTIK. Kontraktační veletrh nabídl obchodní potenciál Prahy a regionu Středních Čech a dalších přilehlých regionů a také 2 dny plné obchodníků a odborníků z oboru,
zajímavého doprovodného programu, ale také zážitků a zábavy.
VELETRH V ČÍSLECH
Jediný odborný veletrh v Praze v podzimním termínu představil novinky a trendy 33 vystavujících firem na
hrubé výstavní ploše 2 470 m2, která tím oproti loňskému roku narostla o více jak 100 %. Nárůst organizátor
zaznamenal i v počtu návštěvníků, kterých letos dorazilo 1 457. Čísla tedy mluví jasně, v Praze vznikl veletrh,
který si upevnil své místo na trhu a oboru optiky má co nabídnout.
TERMÍN 2020 JIŽ ZVEŘEJNĚN
Již nyní si mohou zájemci o další ročník poznamenat termín 16.– 17. 10. 2020 a stát se tak součástí progresivně rostoucí akce v oboru, která nabízí nejen obchodní potenciál regionu Prahy a Středních Čech, ale také
svěží závan v oblasti doprovodných aktivit jak pro vystavovatele, tak pro návštěvníky.
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GRAND PRIX

HODNOTITELSKÁ POROTA:
PŘEDSEDA:
David Krátký, Dis., My Visione
ČLENOVÉ:
Mgr. Karolina Hrušková, Česká kontaktologická
společnost z.s.
Vilém Čížek, Stingo Optical Fashion

CENY GRAND PRIX
V rámci veletrhu se také udílely ceny GRAND PRIX 2019 o nejinovativnější výrobek či technologii, které
získala společnost AGLAJA s.r.o za Sluneční brýle CAROLINE ABRAM, model DIVINE, společnost Vision Net
International s.r.o. za Dětské brýle Life Italia Kids a společnost STRABILIA, s.r.o. za brýle neubau. Čestné
uznání GRAND PRIX pak putovalo ke společnosti Safilo S.p.A., organizační složka za FENDI FF0399/S.
Odborná komise hodnotila přihlášené exponáty podle technických parametrů, netradiční nápad, mimořádnou kvalitu za přijatelnou cenu, materiál, provedení či design. V komisi zasedli David Krátký, Dis. z MY VISIONE, Mgr. Karolina Hrušková z České kontaktologické společnosti a Vilém Čížek ze společnosti STINGO
OPTICAL FASHION.
V rámci společenského večera byla také předána cena Soutěž absolventských příspěvků, kterou pořádala
Česká kontaktologická společnost ve spolupráci s firmou CooperVision. Vítězem společnosti CooperVision se
stala Leona Bačáková za „Obrazovou databázi nejčastějších fyziologických a patologických očních nálezů“.
Vítězem České kontaktologické společnosti se stal Vojtěch Brtínský za „Evaluaci komplikací nošení kontaktních čoček “.

SPOLEČENSKÝ VEČER

Společenský večer s heslem „Na stejné vlně“ pro vystavovatele a jejich zákazníky proběhl 4. 10. 2019
v SURF ARÉNĚ PRAHA nedaleko výstaviště PVA EXPO PRAHA. Stylová party se skvělým jídlem a pitím nabídla
kromě neformálních setkání i vlnu adrenalinu v podobě indoorového surfařského simulátoru.
Naplnil se tak smysl eventu - připravit nevšední zážitek pro vystavovatele a pozvané hosty, jako poděkování
za spolupráci a také jako odměnu a symbolickou tečku za vydařenou sezónou v oboru oční optiky.

ODBORNOST I ZÁBAVA

První den veletrhu se konaly odborné přednášky na aktuální témata jako „Nová úhradová vyhláška“, přednášející: PhDr. Ing. Jindřich Hanzlíček, DiS, „Brýle jako součást image. Jak vybrat ten správný typ?“, přednášející: Ing. Bc. Helena Lebdušková, DiS, „Centrace – fenomén moderních brýlových čoček“, přednášející: Jakub Vrba a „Nové trendy v terapii suchého oka“, přednášející: MUDr. Petra Seidler Štangová.
Sobotní ráno začalo příjemnou neformální snídaní v otevřeném meeting pointu s kavárnou přímo v hale 1 na
kterou navázala panelová diskuse na top témata pro optiky, která rezonují oborem.
Partnery odborného programu se staly Živnostenská komora českých očních optiků a Česká kontaktologická
společnost, jejichž Valné hromady se konaly také druhý den veletrhu.
Pro návštěvníky byla po oba dva dny připravena atraktivní soutěž, jejíž hlavní cenou byl poukaz na zapůjčení
obytného vozu.
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VELETRH FOR OPTIK UPEVNIL
SVÉ MÍSTO NA TRHU

NEZAPOMENUTELNÝ SPOLEČENSKÝ VEČER
A CENY GRAND PRIX

V atraktivním termínu 4. – 5. října 2019 se v areálu PVA EXPO PRAHA konal již 2. ročník odborného veletrhu pro optiku, optometrii, oftalmologii a design FOR OPTIK. Kromě nové cenové politiky nabídl veletrh obchodní potenciál Prahy
a regionu Středních Čech a také 2 dny plné obchodníků a odborníků z oboru, zajímavého doprovodného programu, ale
také zážitků a zábavy.
VELETRH V ČÍSLECH

DOPROVODNÝ PROGRAM NABÍDL ODBORNOST I ZÁBAVU

Jediný odborný veletrh v Praze v podzimním termínu představil novinky
a trendy 33 vystavujících ﬁrem na hrubé výstavní ploše 2 470 m2, která
tím oproti loňskému roku narostla o více jak 100 %. Nárůst organizátor
zaznamenal i v počtu návštěvníků, kterých letos dorazilo 1 457. Čísla
tedy mluví jasně, v Praze vznikl veletrh, který si upevnil své místo na
trhu a oboru optiky má co nabídnout.

První den veletrhu se konaly odborné přednášky na aktuální témata
jako „Nová úhradová vyhláška“, přednášející: PhDr. Ing. Jindřich Hanzlíček, DiS, „Brýle jako součást image. Jak vybrat ten správný typ?“,
přednášející: Ing. Bc. Helena Lebdušková, DiS, „Centrace – fenomén
moderních brýlových čoček“, přednášející: Jakub Vrba a „Nové trendy
v terapii suchého oka“, přednášející: MUDr. Petra Seidler Štangová.
Sobotní ráno začalo příjemnou neformální snídaní v otevřeném meeting pointu s kavárnou přímo v hale 1 na kterou navázala panelová
diskuse na top témata pro optiky, která rezonují oborem.
Partnery odborného programu se staly Živnostenská komora českých
očních optiků a Česká kontaktologická společnost, jejichž Valné hromady se konaly také druhý den veletrhu.
Pro návštěvníky byla po oba dva dny připravena atraktivní soutěž,
jejíž hlavní cenou bylo zapůjčení obytného vozu na týden.

Společenský večer s heslem „Na stejné vlně“ pro vystavovatele a jejich zákazníky proběhl 4. 10. 2019 v Surf aréně nedaleko
výstaviště PVA EXPO PRAHA. Stylová party se skvělým jídlem a pitím
nabídla kromě neformálních setkání i vlnu adrenalinu v podobě indoorového surfařského simulátoru. V rámci večera se také udílely
ceny GRAND PRIX 2019 o nejinovativnější výrobek či technologii,
které získala společnost AGLAJA s.r.o. za Sluneční brýle CAROLINE
ABRAM, model DIVINE, společnost Vision Net International s.r.o. za
Dětské brýle Life Italia Kids a společnost STRABILIA, s.r.o. za brýle
neubau. Čestné uznání GRAND PRIX pak putovalo ke společnosti
Saﬁlo S.p.A., organizační složka za FENDI FF0399/S.
V rámci společenského večera byla také předána cena Soutěž absolventských příspěvků, kterou pořádala Česká kontaktologická
společnost ve spolupráci s ﬁrmou CooperVision. Vítězem společnosti
CooperVision se stala Leona Bačáková za „Obrazovou databázi nejčastějších fyziologických a patologických očních nálezů“. Vítězem
České kontaktologické společnosti se stal Vojtěch Brtínský za „Evaluaci komplikací nošení kontaktních čoček “.

TERMÍN 2020 JIŽ ZVEŘEJNĚN
Již nyní si mohou zájemci o další ročník poznamenat termín 16.–17. 10.
2020 a stát se tak součástí progresivně rostoucí akce v oboru, která
nabízí nejen obchodní potenciál regionu Prahy a Středních Čech, ale
také svěží závan v oblasti doprovodných aktivit jak pro vystavovatele,
tak pro návštěvníky.

PVA EXPO PRAHA – NEJMODERNĚJŠÍ VELETRŽNÍ PROSTORY
V PRAZE
Areál čítá celkem 6 moderních ocelových výstavních hal a 2 vstupní
haly a celková rozloha je 105 000 m2, krytá plocha 29 760 m2, venkovní 6 000 m2. Uvnitř areálu je 700 parkovacích míst a v bezprostřední blízkosti dalších 3 000 míst. Disponuje také řadou přednáškových sálů včetně nového Kongresového sálu s kapacitou 650 osob.
Výstavní haly splňují veškeré náročné požadavky na spedici, dopravní
dostupnost a vybavenost areálu.
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MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PVA EXPO PRAHA – NEJMODERNĚJŠÍ VELETRŽNÍ PROSTORY V PRAZE
Kongresový sál
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Vstupní hala I
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2

MĚSTO, KDE BUDETE VIDĚT...

HALA 6
1 170 m2

OBCHODNÍ A MARKETINGOVÝ
ŘEDITEL
MARTIN FRANTIŠEK PŘÍVĚTIVÝ

Multifunkční veletržní areál v srdci Evropy
• nejmodernější a největší veletržní areál v Praze, hlavním městě ČR
• 20 minut od mezinárodního letiště Václava Havla Praha
• dálnice D8 z Teplic, Drážďan a Berlína
• v ýborná dostupnost městskou hromadnou dopravou
(metro, autobus u areálu)

M: 728 866 220
privetivy@abf.cz
ŘEDITELKA VELETRHU
Ing. VANDA PETROV
T: 225 291 136
M: 739 003 144
petrov@abf.cz
MANAŽER VELETRHU
Mgr. JAN WANNER

MÍSTO, KDE BUDETE VIDĚT...

T: 225 291 262
M: 739 003 168
wanner@abf.cz

• v ariabilita areálu umožňuje pořádání nejen veletrhů a výstav,
ale také sportovních akcí, koncertů, plesů, konferencí, seminářů,
workshopů, kongresů a firemních prezentací

MANAŽERKA VELETRHU
MÁRIA HARTMANNOVÁ
T: 225 291 265
M: 607 036 956
hartmannova@abf.cz

• n ejkomfortnější veletržní zázemí pro vystavovatele, návštěvníky i organizátory akcí

PRODUKČNÍ
Bc. MARTINA PROUZOVÁ

KAPACITA AREÁLU

T: 225 291 138
M: 739 248 691
prouzova@abf.cz

Areál čítá celkem 6 moderních ocelových výstavních hal
a 2 vstupní haly a celková rozloha je 105 000 m2, krytá plocha 29 760 m2, venkovní 6 000 m2. Uvnitř areálu je 700 parkovacích míst a v bezprostřední blízkosti dalších 3 000 míst.
Disponuje také řadou přednáškových sálů včetně nového
Kongresového sálu s kapacitou 650 osob. Výstavní haly splňují
veškeré náročné požadavky na spedici, dopravní dostupnost
a vybavenost areálu.

ZAHRANIČNÍ OBCHOD
Ing. MILAN KUCHTA

trasa C
stanice
Letňany

T: 225 291 232
M: 724 137 914
kuchta@abf.cz
MY VISIONE s.r.o.
MICHAL NOVÁK
M: 777 133 475
KRÁTKÝ DAVID
M: 775 175 728
myvisione@seznam.cz

ZVEME VÁS
NA PŘÍŠTÍ ROČNÍK
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