
 
opti 2020 - Διεθνής Έκθεση Οπτικών 
Μόναχο 10. – 12.01.2020 
 

 
Κυρίες και κύριοι, 
 

η opti διοργανώνεται από τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου, GHM, ο οποίος συγκαταλέγεται στους 
κορυφαίους διοργανωτές της Γερμανίας. Η opti πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, σημειώνοντας όλο και 
μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτό δείχνουν οι τελευταίοι αριθμοί σε εκθέτες και επισκέπτες. Στη διοργάνωση του 
2019, πάνω από 630 εκθέτες από 40 χώρες παρουσίασαν τα προϊόντα τους και τις εξελίξεις του κλάδου των 
οπτικών, σε περισσότερους από 28.000 εμπορικούς επισκέπτες. Ανάμεσα στους εκθέτες συμμετείχαν και 3 
ελληνικές εταιρίες, και συγκεκριμένα οι:, Karamouzis Hellenic Optical E.E., Myth Optical και UNION 
OPTIC S.A. 
 
Ιδιαίτερα ευχαριστημένοι είναι οι παράγοντες του Εκθεσιακού Οργανισμού και δηλώνουν ότι: «Η opti έχει 
εδραιωθεί ως η πρώτη εκθεσιακή πλατφόρμα της χρονιάς!» 94% των ερωτηθέντων, που συμμετείχαν στην 
opti, αξιολόγησαν την έκθεση από «πολύ καλή» έως «άριστη» και 92% των εκθετών θα συμμετέχουν και την 
επόμενη χρονιά στην έκθεση. Πλέον, η έκθεση αριθμεί 6 αίθουσες και σημειώνεται ότι είναι η πρώτη έκθεση 
στην Ευρώπη, που παρουσιάζει όλες τις επαναστατικές εξελίξεις του κλάδου και τις προοπτικές εξέλιξής του. 
 
Στα highlights της έκθεσης opti 2019: 

 το Opti Forum, στο οποίο όλοι οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να 
παρακολουθήσουν τις καλύτερες διαλέξεις του κλάδου 

 το 3ο BLOGGER SPECTACLE με την απονομή του BLOGGER SPECTACLE Award 2019, σε ένα 
νεοεμφανιζόμενο optic designer 

 
Κάποια από τα εκθέματα, που διατίθενται στην opti, είναι: 

 LASER  

 Εξοπλισμός εργαστηρίων οπτικών ειδών 

 Ειδικά βαρόμετρα/θερμόμετρα,  

 Εργαλεία οπτομετρίας και οφθαλμικά όργανα 

 Σκελετοί οράσεως, ηλίου, άθλησης, φακοί επαφής, προστατευτικοί φακοί για τον ήλιο  

 Εξαρτήματα γυαλιών και φακών επαφής, θήκες, υγρά φακών, βοηθήματα καθαρισμού  
και συντήρησης  

 Τεχνικές γυαλίσματος οπτικών γυαλιών 

 Μικροσκόπια 

 Υποστηρικτικά συστήματα όρασης 

 Κλαδική λογοτεχνία και τρόποι μετεκπαίδευσης 

 Συμβουλευτικές λύσεις στην επιχείρηση 

 Μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων, software  
 

Η επόμενη opti 2020 θα ανοίξει τις πύλες της από τις 10 – 12 Ιανουαρίου 2020 στο Μόναχο.  
 
Κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή μπορείτε να παραγγείλετε online στην ιστοσελίδα www.opti.de.  
Πληροφορίες στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, επίσημο αντιπρόσωπο του 
Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου στην Ελλάδα και Κύπρο, στην Αθήνα, τηλ.: 210 64 19 037, στη 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 32 77 33 και στην ιστοσελίδα: www.german-fairs.gr. 
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς     
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