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Κυρίες και κύριοι,
η ΟΡΤΙ λαμβάνει χώρα από το 1998 στο Μόναχο. Το 2008 διοργανώθηκε για πρώτη φορά από τον
εκθεσιακό οργανισμό GHM του Μονάχου, ο οποίος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους διοργανωτές της
Γερμανίας. Η ΟΡΤΙ πραγματοποιείται σε ετήσια βάση, σημειώνοντας όλο και μεγαλύτερη επιτυχία. Αυτό
δείχνουν οι τελευταίοι αριθμοί σε εκθέτες και επισκέπτες. Πάνω από 24.000 εμπορικοί επισκέπτες από
80 χώρες (το 2013: 23.000) είχαν την ευκαιρία στην τελευταία διοργάνωση να συναντήσουν τους 501
εκθέτες από 34 χώρες (το 2013: 491), να δουν πάνω από 1.000 κολεξιόν και να ενημερωθούν για τα
τελευταία προϊόντα και για όλες τις εξελίξεις του κλάδου των οπτικών. Ιδιαίτερα ευχαριστημένοι είναι οι
παράγοντες του εκθεσιακού οργανισμού GHM και δηλώνουν ότι: «Η ΟΡΤΙ έχει εδραιωθεί ως η πρώτη
εκθεσιακή πλατφόρμα της χρονιάς!» 90% των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην ΟΡΤΙ αξιολόγησαν
την έκθεση από «πολύ καλή» έως «άριστη».

Η ΟΡΤΙ Μϋnchen παρουσιάζεται σαν μία γρήγορα ανερχόμενη έκθεση στο εκθεσιακό προσκήνιο. Σε
αυτό συνεισφέρει ασφαλώς και ο νέος εκθεσιακός χώρος του Μονάχου, ο όποιος έχει τη χαρά να
φιλοξενεί την έκθεση.

Κάποια από τα εκθέματα που διατίθενται στην ΟΡΤΙ 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

Για κατασκευαστές "private IabeIs" υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με περίπτερο στην αίθουσα YES!
(Young Eye StyIes) και πιο ειδικά για τους νέους κατασκευαστές προσφέρεται το ειδικό πακέτο ''opti-
Βοχ".

Η έκθεση είναι ανοιχτή την Παρασκευή 9.00-18.00, το Σάββατο 9.00-19.00 και την Κυριακή 9.00-17.00.

Κάρτες εισόδου με μειωμένη τιμή θα βρείτε στην ιστοσελίδα της έκθεσης WWW.opti.de Για πληροφορίες
εκθετών μπορείτε να απευθυνθείτε στο Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
επίσημο αντιπρόσωπο του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου για την Ελλάδα και την Κύπρο, στην
Αθήνα, τηλ. 210641900 & 210 6419038 και στη Θεσσαλονίκη, τηλ.2310 327733.
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