Pantelimon, 26.10.2015

Trofeul SILMO d`Or a strălucit în cadrul celei de-a XX-a
ediții a Întâlnirii Partenerilor Sover Optica
Ce-a de-a XX-a ediție a Întâlnirii Partenerilor Sover Optica (IPSO), cel mai important
eveniment anual organizat de companie, s-a desfășurat în intervalul 22-24 octombrie 2015 și a
reunit 90 de societăți de pe întreg cuprinsul țării. Cele două secţiuni ale evenimentului –
workshop şi dineu – au evidențiat atât rolul esențial al forțelor de vânzări în dezvoltarea și
promovarea colecțiilor de ochelari în rețeaua națională de magazine de optică medicală, cât și rolul
comunicării prin eveniment în perpetuarea și creșterea notorietății brandurilor în rândul purtătorilor
din România. Sesiunea lucrativă s-a desfășurat în sediul Sover Optica din Pantelimon, pe o
suprafață de aproximativ 330 metri pătrați fiind etalate aproximativ 4000 de monturi – 3000 de
rame de ochelari și 1000 de ochelari de soare, acoperind 30 de colecții produse de 15 fabricanți.
Plecând de la premisa organizării unui eveniment de succes, în care intensitatea,
individualitatea, imersiunea și inovația fuzionază pentru a crea emoții puternice și experiențe
autentice, oaspeții Sover Optica au avut șansa de a participa la câteva premiere absolute. Partenerii
Sover Optica au avut șansa de a fi martorii unor premiere absolute. E pentru prima oară când trofeul
SILMO d`Or, cel mai important premiu acordat inovației și creativității de către industria de
profil, ajunge în țara noastră, cea de-a douăzecea reuniune IPSO devenind astfel un moment de
referință în istoria companiei. Mai mult, începând cu toamna 2015, Sover Optica are privilegiul să
distribuie produsele a doi furnizori desemnați câștigători în recenta gală de premiere desfășurată la
SILMO-Paris, brandul Blackfin (sistemul de închidere fără șurub Shark-Lock® patentat de Pramaor
Italia) fiind un alt deținător al prestigiosului trofeu. A doua premieră absolută o constituie lansarea
în România a Briot Attitude, mașina de șlefuit fiind expusă la standul Sover OpticaEchipamente împreună cu trofeul SILMO d`Or, câștigat acum o lună în capitala modei.
Dineul Sover Optica a prilejuit tradiționala prezentare de modă a designerului Cătălin Botezatu,
renumitul stilist român ajungând la cea de-a XXII-a colaborare cu organizatorii evenimentului.
Seara de vineri, 23 octombrie 2015, s-a transformat într-o amintire memorabilă, cei 200 de oaspeți
ai dineului găzduit de Stejarii Ballroom admirând atât ochelarii de soare din portofoliul Sover
Optica, cât și recenta colecţie Spirit of India. Vestimentația realizată de Botezatu a fost aplaudată de
peste 2000 de persoane, luna trecută, la Paris, în Carrousel du Louvre, designerul realizând una din
cele mai importante prezentări de modă din cariera sa.
În cele trei zile ale evenimentului, workshop-ul IPSO a etalat noile colecții de ochelari
aparținând fie unor nume celebre ale modei internaționale din sectorul haute couture (Loris Azzaro,
Chantal Thomass, Roberto Cavalli, Tom Ford) sau din sectorul prêt-à-porter (Just Cavalli, Tom
Tailor, Timberland, Vicomte A.) ori din portofoliul unor experți mondiali în diferite domenii
(cristale Swarovski, bijuterii Charriol sau instrumente de scris Montblanc), fie house-branduri ale
manufacturierilor de ochelari (Charmant Group, Henry Jullien, Immagine98, Nico-design, Pramaor,
Trevi Coliseum, 4Planets) sau branduri din segmentele eyewear designer (Blackfin, Tehia, VANNI,
X-IDE). Prin intermediul unui portofoliu extrem de variat de produse, Sover Optica se poziționează
drept un furnizor capabil să ofere cele mai importante categorii de ochelari, acoperind toate
segmentele de vârstă, într-un sortiment diversificat atât din punct de vedere valoric, cât și din punct
de vedere al materialelor din care sunt confecționați, fie că ne referim la aliaje metalice - aur
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double, titan, Excellence Titan, monel, oțel chirurgical, Sandvik Nanoflex™ ori aluminiu, fie că ne
referim la rășini artificiale - acetat de celuloză, propionat de celuloză, fibră de carbon, ULTEM®,
Grilamid®TR 90, Trogamid®CX, NXT® sau policarbonat.
În cadrul workshop-ului Sover-Echipamente au fost etalate aparate pentru măsurarea refracției
și examinarea vederii – autorefractometrul Shin-Nippon K-900, aplanotonometrul Shin-Nippon
NCT-200, biomicroscopul Shin-Nippon SL-45DX și autolensmetrul Shin-Nippon DL900. De
asemenea, au fost prezente echipamente pentru depistarea refracției cuprinzând atât trusa de lentile
Shin-Nippon, cât și intrumentar de investigație oftalmologică al renumitului fabricant italian Centro
Style (rame de probă, prisme Berens, stereoteste etc). Produsul vedetă a fost noul VX120
Visionix®, un aparat recent nominalizat la trofeul SILMO d`Or de la Paris. Partenerii Sover Optica
au testat toate funcționalitățile VX120, aparatul integrând 7 măsurători oculare - refracţie,
keratometrie, aberometrie, topografie, pupilometrie, tonometrie și pahimetrie. Este cea de-a patra
expoziție autohtonă de optometrie sau oftalmologie la care participă VX 120, aparatul fiind expus în
alte trei evenimente profesionale organizate în iunie și octombrie 2015.
Păstrând tradiția, alături de echipa de vânzări Sover Optica s-au aflat reprezentanții unor
furnizori externi - dna Emmanuelle Decrette (export area manager la Grosfilley Lunettes-Franța),
dna Ester Brena (export area manager Centro Style-Italia), dl Alessandro Oliveri (export area
manager Trevi Coliseum-Italia), Michele Senter (sales manager Nico-design Italia), dl Francesco
Michielotto (general manager 4 Planets-Italia) și dl Emmanuel Gonzalez (business development
manager Luneau Technology-Franța), rolul acestora fiind esențial în argumentarea, susținerea și
promovarea produselor fiecărui fabricant în parte.
Referindu-se la impactul reuniunii anuale, dna Doina Badiu, directorul general Sover Optica, a
precizat că “IPSO reprezintă cel mai important instrument de consolidare a imaginii companiei şi
de dezvoltare a relaţiilor cu clienţii strategici, având menirea, pe de o parte, de a facilita percepţia
întregului portofoliu de produse, iar, pe de altă parte, de a stimula interesul faţă de cele mai recente
colecţii purtând însemnele unor branduri celebre din industria mondială a ochelarilor. În toate
evenimentele organizate de Sover Optica, clienții noștri au prilejul să comande sau să testeze
produse recunoscute ca etalon internațional în privința performanțelor, capabile deopotrivă să
impună tendințe și să rezolve cerințe concrete ale consumatorilor. Vom continua să distribuim
ochelari, accesorii sau echipamente de cel mai înalt nivel calitativ, care să asigure sănătatea
vederii, să amelioreze calitatea vieții și să ofere încredere purtătorilor de dispozitive optice din
România. Calitatea excepțională a produselor furnizate de Sover Optica”, a afirmat în continuare
doamna Badiu, „are la bază experiența și pasiunea, cercetarea continuă și implementarea noilor
tehnologii, toți furnizorii noștri fiind preocupați de designul autentic, de alegerea celor mai bune
materiale și de rezolvarea perfectă a celor mai mici detalii ale procesului de execuție. Aceștia sunt
factorii ce diferențiază produsele noastre, sunt pilonii pe care ne-am construit reputația și ne bazăm
strategia pentru viitor.”
-------- ###--------
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Imagini din workshop-ul organizat în sediul Sover Optica (22-24 octombrie 2015)

Briot Attitude este deținătoarea SILMO d Or,
trofeu aflat pentru prima oara în România
22-24 octombrie 2015

Premierea câștigătorilor programului
Călătoriți cu Sover, ediția a XII-a
23 octombrie 2015, Stejarii Ballroom,
Stejarii Country Club-București
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Colecția Spirit of India a primit aplauze în cadrul dineului Sover Optica.
Cătălin Botezatu - designer, Laurent Tourette - hairstyst, Mirela Vescan - make-up artist
23 octombrie 2015, Stejarii Ballroom, Stejarii Country Club-București

Despre Sover Optica
Sover Optica este unul din primii operatori lansați pe piața de articole optice din România, compania fiind specializată
în distribuția națională de rame de ochelari, ochelari de soare și accesorii, echipamente destinate cabinetelor de
optometrie sau oftalmologie, aparate și instrumente pentru atelierele de optică medicală sau saloanele de optică. Apasă
aici pentru mai multe detalii privind Sover Optica.
Despre Întâlnirea Partenerilor Sover Optica
Întâlnirea Partenerilor Sover Optica (IPSO) este un eveniment anual ce se subordonează unui program de fidelitate
devenit tradițional pentru toți partenerii Sover Optica. Apasă aici pentru mai multe detalii.
Despre SILMO Paris și trofeele SILMO d`Or
SILMO (Salon International de la Lunetterie, de l’optique oculaire et du Matériel pour Opticiens) se desfășoară anual în
orașul luminilor, fiind expoziția de toamnă ce-şi propune să promoveze inovaţia şi creativitatea în sectorul articolelor
destinate îngrijirii vederii. Apasă aici pentru mai multe detalii.
Despre Briot Attitude
Briot Attitude a câștigat renumitul trofeu SILMO d`Or 2015 în categoria Materiale – echipamente, fiind considerat cel
mai bun sistem de șlefuit din segmentul premium al echipamentelor profesionale pentru laboratoare de optică medicală.
Briot Attitude este fabricată de grupul francez Luneau Technology. Apasă aici pentru mai multe detalii.
Despre VX120 Visionix®
VX120 Visionix® este primul aparat multifuncțional all inclusive de talie compactă ce permite investigarea
comprehensivă a țesuturilor oculare: scanare oculară pre-programată, investigarea computerizată a refracției oculare,
tonometrie, pahimetrie etc. Apasă aici pentru mai multe detalii.
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Ion Valentin Pareșcura
director de imagine Sover Optica, 077145 Pantelimon-Jud Ilfov
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