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Počet vystavovatelů celkem: 26
Počet návštěvníků: 1013
Hrubá výstavní plocha: 1160 m2

Ve dnech 22.–24. listopadu 2018 proběhl 1. ročník odborného veletrhu FOR OPTIK v PVA EXPO PRAHA
v Letňanech. Nový projekt v Praze v koncepci B2B veletrhu je určený odborné veřejnosti v oborech optiky,
optometrie, oftalmologie i designu. Mezi 26 vystavovateli převažovali především výrobci a dodavatelé brýlových obrub, brýlových čoček, kontaktních čoček a příslušenství. Veletrh navštívilo přes tisíc návštěvníků
z řad optiků, optometristů a dalších maloobchodníků např. se sportovními či módními brýlemi.
Kontraktační veletrh doplnil doprovodný program garantovaný odbornými partnery veletrhu – Živnostenská
komora českých očních optiků (ŽKČOO), Česká kontaktologická společnost (ČKS) nebo Mezinárodní sdružení
optiků a optometristů (MSOO). FOR OPTIK podpořil prezentaci neziskové organizace Společnost pro ranou
péči (SPRP, z.s.), která poskytuje odborné služby rané péče dětem se zrakovým a kombinovaným postižením.
Zároveň zde byl prostor pro komerční prezentace jednotlivých vystavovatelů, kteří představili na veletrhu své
novinky.
V rámci veletrhu proběhla soutěž GRAND PRIX o nejlepší exponát či technologii a inovaci v oboru. Ceny byly
předány na společenském večeru, na který byli pozváni nejen vystavovatelé, ale také jejich obchodní partneři.

PARTNER VELETRHU

OFICIÁLNÍ VOZY

Náborový web Skupiny ČEZ www.kdejinde.cz myslí i na uchazeče bez praxe
Skupina ČEZ se dlouhodobě umisťuje na žebříčku nejžádanějších zaměstnavatelů mezi studenty vysokých škol a čerstvých
absolventů. Možnost nahlédnout pod pokličku největší energetické firmy přitom není nijak nereálná: Skupina ČEZ nabízí hned
několik vzdělávacích programů a různé druhy krátkodobých i dlouhodobých stáží. Aktuálně vypsané pozice pro studenty a absolventy
škol najdete na webu www.kdejinde.cz v sekci Studenti a absolventi.

GRAND PRIX

HODNOTITELSKÁ POROTA:
PŘEDSEDA:
Bc. Petr Daněk, DiS., Živnostenská komora českých
očních optiků z.s.
ČLENOVÉ:
Ivana Urválková, Mezinárodní sdružení optiků
a optometristů, o.s.
Dita Štěpánová, ABF, a.s.

Do soutěže o nejlepší exponát či technologii, kterou vyhlásila společnost ABF, a.s., bylo přihlášeno celkem
13 exponátů. Cenu GRAND PRIX získaly 3 exponáty a čestné uznání od poroty získaly 2 exponáty. Ceny byly
uděleny bez určení pořadí. Hodnocení soutěže GRAND PRIX proběhlo ve čtvrtek 22. listopadu 2018.
Přihlášené exponáty porotě blíže představili vystavovatelé na svých stáncích. Mezi posuzovaná kritéria patřily
technické parametry, netradiční nápad, mimořádná kvalita za přijatelnou cenu, materiál, provedení či design.
Vítězné exponáty byly slavnostně vyhlášeny v rámci společenského večera pro vystavovatele a jejich obchodní partnery v Kongresovém sále.

Ceny GRAND PRIX získaly firmy:
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.
Za: Biotrue ONEday for Astigmatism
Ondřej Bek Bekwood eyewear
Za: Willie II – Kolekce Lumberjack
COLOR-OPTIK, spol. s r.o.
Za: Dětské brýle Nano Solar Clip

SPOLEČENSKÝ VEČER

Čestná uznání GRAND PRIX získaly firmy:
SNOW-HOW ČR s.r.o.
Za: EASTON-001
STRABILIA, s.r.o.
Za: Silhouette VISION SENSATION

Soutěž absolventských příspěvků
V rámci společenského večera byla také předána cena Soutěže absolventských příspěvků, kterou pořádala
Česká kontaktologická společnost ve spolupráci s firmou Cooper Vision. Vítězem se stala Beáta Kovačovicová s příspěvkem „Komparácia hodnôt fúznych rezerv v závislosti na použitých technikách vyšetrenia“.
Ceny byly předány v rámci galavečera z rukou prezidenta České kontaktologické společnosti Ing. Jiřího
Michálka, CSc. a zástupce společnosti Cooper Vision Bc. Tomáše Dobřenského.

MARKETINGOVÁ KAMPAŇ

MARKETINGOVÁ KAMPAŇ
V rámci propagace veletrhu proběhla obsáhlá
marketingová kampaň zaměřená na odborného
návštěvníka. Zahrnovala online marketing, print,
outdoor, direct mailing i telefonická a osobní pozvání.

ODBORNÍ PARTNEŘI

Zpravodaj

Živnostenská komora českých očních optiků je zastřešující organizací očních optiků, založená na principu
dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a následně zákona č. 89/2012
Sb., občanského zákoníku. Spolek vznikl z potřeby očních optiků mít profesní sdružení.

V PVA EXPO PRAHA PROBĚHNE

Česká kontaktologická společnost je dobrovolné sdružení očních lékařů, optometristů, odborníků zabývajících se vývojem, výrobou, distribucí a aplikací kontaktních čoček, výrobců a občanů majících vztah k oboru.
Cílem společnosti je rozvoj a rozšiřování poznatků z aplikace kontaktních čoček a jejich další vývoj. Současně
dbá o zvyšování odborné úrovně znalostí svých členů a podporuje vědecko-výzkumnou činnost v této oblasti.

ODBORNÝ VELETRH FOR OPTIK
V termínu 22. – 24. listopadu 2018 se v areálu PVA EXPO PRAHA uskuteční odborný veletrh
pro optiku, optometrii, oftalmologii a design FOR OPTIK. Kromě atraktivní cenové politiky
nabízí veletrh obchodní potenciál Prahy a regionu Středních Čech a také 3 dny plné
obchodníků a odborníků z oboru. Odbornými partnery veletrhu jsou Živnostenská komora
českých očních optiků, Mezinárodní sdružení optiků a optometristů
a Česká kontaktologická společnost.
DOPROVODNÝ PROGRAM VELETRHU
V pátek i sobotu budou v rámci veletrhu probíhat odborné přednášky na aktuální témata a to jak v přednáškovém sále přímo v hale 3, tak v sále ve Vstupní hale II.

Pátek 23. 11. 2018
OSVĚTOVÁ KAMPAŇ 2019:
BEZPEČNĚ ZA VOLANTEM, PÉČE O ZRAK
Značná část populace v naší republice je postižena různými očními vadami, aniž by o tom sami věděli. Jistě bude
účastníky přednášky zajímat, jaké jsou výsledky z předešlých kampaní od roku 2012. Zájem o testování zraku
každým rokem roste a názory veřejnosti jsou v tomto
směru pozitivní.
Přednášející: Ivana Urválková, prezidentka MSOO, o.s.
Pořadatel: Mezinárodní sdružení optiků a optometristů,
o.s.,
PROGRESIVNÍ ČOČKY V PRAXI
Jak zvolit délku koridoru u progresivních čoček?
Přednáška se zabývá zohledněním individuálního náklonu
hlavy a zvyklostí zákazníka při výběru délky koridoru
u progresivních brýlových čoček.
Přednášející: Mgr. David Jelínek, DiS. – Vaše Optika
Pořadatel: Optik House, s.r.o.

Sobota 24. 11. 2018
PROČ OFTALMOLOGOVÉ NOSÍ BRÝLE?
Přednášející: doc. MUDr. Ján Lešták, CSc, přednosta
Oční kliniky JL
VIDĚT A BÝT VIDĚN - SOUČASNÉ MOŽNOSTI
REKLAMY A MARKETINGU
VE SLUŽBÁCH A MALOOBCHODU
Přednášející: Martin Charvát, marketing specialist.
UV OCHRANA V BRÝLOVÝCH ČOČKÁCH
Přednášející: Mgr. Radek Anderle, Ph.D., produktový
manažer Carl Zeiss spol. s r.o.
ASTIGMATISMUS A KONTAKTNÍ ČOČKY
Přednášející: Mgr. Pavel Beneš, PhD.
ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ V OČNÍ OPTICE
Přednášející: Martin Suder, BA (Hons), oční optik, nezávislý konzultant
Pořadatel: Živnostenská komora českých očních optiků

SILHOUETTE VISION SENSATION
Odborná prezentace o průlomovém produktu na českém
trhu. Brýlové výrobní čočky Silhouette VISION SENSATION™
Přednášející: Luboš Merta, Martin Novotný, František
Turin, STRABILIA, s.r.o.
Pořadatel: STRABILIA, s.r.o.
RANÁ PÉČE A FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ ZRAKU
Vyšetřování zrakových funkcí u dětí v preverbálním období
a dětí s vícečetným postižením.
Přednášející: Mgr. Hana Janurová, SPRP z.s.
Pořadatel: Společnost pro ranou péči, z.s.
V rámci veletrhu také v sobotu 24. 11. 2018 proběhne
Valná hromada Živnostenské komory českých očních optiků a Valná hromada České kontaktologické společnosti.
V pátek a sobotu budou probíhat 3x denně kurzy pro optometristy s tématem „PROGRESIVNÍ ČOČKY V PRAWWW.VSECHNOOZDRAVI.CZ
XI“ na stánku
společnosti VAŠE OPTIKA. Obsahem
Komerčnítest
příloha
společnosti
Mediaplanet
kurzu je Zrcátkový
v praxi,
progresivní
a degresivní
technologie v praxi a parametry ovlivňující návyk na progresivní čočky.
Přednášející: Mgr. David Jelínek, DiS. – Vaše Optika
Pořadatel: Optik House, s.r.o.

Zaměřeno na zrak

Veletrh FOR OPTIK také ocení nejinovativnější výrobek či
technologii v soutěži GRAND PRIX 2018. Ocenění budou udělena na společenském večeru pro vystavovatele
a jejich zákazníky, který proběhne 23. 11. 2018 v Kongresovém sále v areálu výstaviště. V průběhu večera budou
také oceněni nejlepší studenti z oborů optiky, optometrie
a oftalmologie.

ZAREGISTRUJTE SE JIŽ NYNÍ

Osmany Laffita:

Na webových stránkách veletrhu je možné se už nyní
zaregistrovat a nepromeškat jedinečnou příležitost
stát se součástí veletrhu FOR OPTIK a zúčastnit
se tak obchodních jednání s řadou zahraničních
i tuzemských partnerů. Pro odborníky ze společností
z oblasti optiky, optometrie, oftalmologie a souvisejících oborů na českém i zahraničním trhu je vstup
po registraci zdarma.
Pro ostatní účastníky pak stojí 3 000 Kč.
On-line registraci najdete na www.foroptik.cz .

„Brýle jsou doplněk
jako kabát či boty
a neměly by být
nenápadné“

Mezinárodní sdružení optiků a optometristů je dobrovolné sdružení optiků a optometristů, odborníků z oboru
optiky a optometrie, zabývajících se výzkumem a vývojem, ale i občanů majících vztah k oboru, a to nejen
z České republiky, ale i ze zahraničí. Pravidelně pořádá osvětové kampaně zaměřené především na kvalitu
zraku aktivních účastníků silničního provozu.

8 Brýle&Móda

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Se známým návrhářem Osmanym Laffitou jsme se pobavili
o tom, že brýle už nemají být brány jako handicap, ale naopak
jako prostředek ke zvýraznění naší vizáže a osobnosti.
V rámci českého
showbyznysu jste velmi
výrazná osobnost. Jak
ladíte svou image?
Nemyslím si, že pracuji v showbyznysu.
Jsem návrhář, ne zpěvák.
Ale je pravda, že možná
díky tomu, že se o sebe starám, a to včetně brýlí, mám
výraznější look a lidi si mě

pamatují. Víte, je mnohem jednodušší ráno vstát
a běžet do práce a nestarat
se o to, jak vypadáme, než
vstát o hodinu dříve a hezky se připravit. Já to mám
rád. Mám rád, když člověk
dobře vypadá.
Vaším nápadným doplňkem jsou dioptrické brý-

Navrhujeme a vyrábíme pravděpodobně
nejlepší dřevěné brýle na světě.
Vytvořené na zakázku, aby výjimečně seděly.

www.ZEW.cz

Vyrobené v Praze pro vynikající kvalitu.

le. Vnímáte je jako součást své osobnosti, nebo
pouze jako nutnost?
Je to nutnost, protože bez nich nevidím,
ale je to doplněk stejně jako
kabát nebo boty, které si
vybíráte v rámci každého
outfitu. Brýle, které nosím
k obleku, nejsou stejné jako
brýle, které nosím ke sportovnímu oblečení.
Mnoho lidí bere dioptrické brýle jako handicap. Co byste těmto
čtenářům vzkázal či
doporučil?
Nemyslím si, že to je
handicap.
Naopak,

mohou vám zvýraznit look.
Je ale velmi důležité zkoušet více párů brýlí a vybrat
dobrý model. Je to asi podobné jako pro střih vlasů.
Pokud vyberete dobrý střih,
může vám to hodně pomoci
s celkovým vzhledem.
Často si vybíráme brýle
tak, aby byly co nejméně nápadné. Myslíte si,
že je to chyba?
Proč by měly být nenápadné? Ano, je to
chyba. Oblékáte se, aby si
vás lidé všimli, ne aby vás
neviděli, i když jen sedíte
v kanceláři. To by bylo
smutné.

www.easyoptic.cz

NOVÝ B2B VELETRH PRO OPTIKU, OPTOMETRII, OFTALMOLOGII A DESIGN V PRAZE

PVA EXPO PRAHA
Kongresový sál

HALA 7

je situován ve dvoupodlažní
Vstupní hale II.

4 600 m2

HALA 2 D

HALA 5

800 m2

5 000 m2

HALA 4
4 200 m2

HALA 1
9 840 m2

HALA 2
4 000 m2

HALA 3

MĚSTO, KDE BUDETE VIDĚT...
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)

4 000 m2

2 700 m2

HALA 6
1 170 m2

OBCHODNÍ A MARKETINGOVÝ
ŘEDITEL
MARTIN FRANTIŠEK PŘÍVĚTIVÝ
M: 728 866 220
privetivy@abf.cz
ŘEDITELKA VELETRHU
Ing. VANDA PETROV
T: 225 291 136
M: 739 003 144
petrov@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

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

T: 225 291 265
M: 607 036 956
hartmannova@abf.cz
MANAŽER VELETRHU
Mgr. JAN WANNER

KAPACITA AREÁLU
105 000 m2 krytých i venkovních ploch
7 moderních ocelových hal
velkokapacitní parkoviště – 3000 parkovacích míst
2 samostatné vstupní haly
konferenční sály s kapacitou 30 a 150 osob,
Kongresový sál s kapacitou 650 osob

1 600 m2

Vstupní hala I

MÍSTO, KDE BUDETE VIDĚT...

•
•
•
•
•

moderní
Vstupní hala II

T: 225 291 262
M: 739 003 168
wanner@abf.cz
PRODUKČNÍ
Bc. MARTINA PROUZOVÁ
trasa C
stanice
Letňany

T: 225 291 138
M: 739 248 691
prouzova@abf.cz
ZAHRANIČNÍ OBCHOD
Ing. MILAN KUCHTA
T: 225 291 232
M: 724 137 914
kuchta@abf.cz

ZVEME VÁS
NA PŘÍŠTÍ ROČNÍK

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

3.−5. 10. 2019
SOUBĚŽNĚ S VELETRHEM

