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opti 2022 - Διεθνής Έκθεση Οπτικών 
Μόναχο, 14. – 16.01.2022 
 
Κυρίες και κύριοι, 
 
η Διεθνής Έκθεση Οπτικών, opti, διοργανώνεται από τον Εκθεσιακό Οργανισμό GHM, στο Μόναχο, ο οποίος 
συγκαταλέγεται στους κορυφαίους διοργανωτές της Γερμανίας και αντιπροσωπεύεται από το Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στην Ελλάδα και την Κύπρο. Σημειώνεται ότι η έκθεση αλλάζει διαδοχικά 
τη τοποθεσία της με το Μόναχο και τη Στουτγκάρδη. Ο λόγος που οδήγησε τον Εκθεσιακό Οργανισμό του Μονάχου 
στην απόφαση αυτή είναι λόγω της Διεθνούς Έκθεσης BAU, που πραγματοποιείται στο Μόναχο κάθε δύο χρόνια, 
λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της opti.  
 
Για το έτος 2022 η opti θα διεξαχθεί στις 14.- 16.01.2022 στο Εκθεσιακό Κέντρο του Μονάχου.  
 
Στην τελευταία διοργάνωση έλαβαν μέρος 605 εκθέτες από 39 χώρες, οι οποίοι παρουσίασαν τα προϊόντα τους και 
τις εξελίξεις τους κλάδου των οπτικών, σε περισσότερους από 28.000 εμπορικούς επισκέπτες από 93 χώρες.  
 
Το καλό κλίμα, διαφάνηκε και στις δύο πλευρές, δηλαδή και στους εκθέτες και τους επισκέπτες. Πάνω από τα 2/3 
των εκθετών πέτυχαν δυνατά deals στην έκθεση, ενώ το 92% των εμπορικών επισκεπτών έμεινε με τις καλύτερες 
εντυπώσεις. 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 τελευταίας έκθεσης opti: 

• το οpti FORUM, στο οποίο όλοι οι επισκέπτες είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν και να παρακολουθήσουν 
τις καλύτερες διαλέξεις του κλάδου 

• το 4ο BLOGGER SPECTACLE με την απονομή του BLOGGER SPECTACLE Award, 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  
 

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 την 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     
 
 
Αθηνά Θεοφανίδου 
Εκπρόσωπος  
Εκθεσιακού Οργανισμού Μονάχου 
στην Ελλάδα και την Κύπρο        
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