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Pantelimon, 09 10 2017 
 
 

Grosfilley cucerește Silmo d'Or și readuce SILMO la Oyonnax 
 
 

Considerat unul din pionierii industriei franceze de ochelari, Grosfilley Lunettes a câștigat 
trofeul SILMO d'Or 2017 și, astfel, readuce orașul natal al salonului în circuitul  
internațional al creativității și excelenței. 

 
Sâmbătă, 7 octombrie 2017, la Grand Palais Paris, în fața unei audiențe de aproximativ 3500 de 

persoane, juriul a acordat premiul cel mai râvnit al momentului pentru ochelarii de soare 
«Metropolitan» din categoria "Ochelari de soare ● Tendințe". Ochelarii se remarcă prin 
reinterpretarea creativă a unui tipar clasic, silueta aviator generând un nou model al cărui frontal 
utilizează un mix de materiale: monel și acetat de celuloză. 

Distincția primită de Grosfilley are la bază colaborarea cu designerul olandez Aari.Bostroem. 
Parteneriatul a demarat în aprilie, designerul dorind să configureze o colecție de accesorii de lux 
dedicată femeilor atrase de obiecte exclusive, manufacturate cu materiale atent selectate și tehnici 
artizanale. Premiul are cel puțin două semnificații – pe de o parte, recunoaște meritele unui designer 
vizionar, capabil să impună sau să urmeze tendințe și, pe de altă parte, premiază performanța de a 
realiza într-un timp foarte scurt o colecție extrem de autentică și elaborată. 

Demn de remarcat că, la ediția aniversară  #SILMO50, Grosfilley a fost nominalizat pentru 
SILMO d'Or și în categoria "Monturi de vedere ● Tendințe" cu modelul ZILLI «ZI 60000». 

Pentru Grosfilley Lunettes, SILMO are o valoare simbolică – istoria fiecăruia este legată de 
Oyonnax, oraș emblematic pentru așa-zisa “Valea Plasticului”. Acum 67 de ani, în anul 1950, 
Grosfilley Lunettes îşi stabilea sediul în mica localitatea de la poalele Munţilor Jura. După 17 ani, la 
Oyonnax se organiza prima ediție a viitorului SILMO. 

http://www.grandpalais.fr/en
https://www.silmoparis.com/Silmo-d-Or/Palmares-SILMO-d-Or-2017
https://goo.gl/Z2ZKMn
https://goo.gl/X4BfE1
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După 50 de ani de SILMO, Grosfilley Lunettes dovedește întregii lumi că simbioza dintre 
rafinamentul şi creativitatea franceză sunt motoarele unei industrii cu acoperire globală în care cele 
mai noi materiale şi tehnologii sunt puse în operă de pasiunea pentru detalii, explorarea frumuseţii 
şi dorința de distincție. Preocupați deopotrivă de confort și expresivitate, ochelarii Grosfilley sunt 
atașați modei, un univers contemporan cu ramificaţii etice şi estetice, sociale şi psihologice, artistice 
şi tehnologice, ce ne conferă privilegiul de a copia sau de a fi diferiţi.  

 
Colecțiile de ochelari Grosfilley au fost expuse la #SILMO50 între 6 și 9 octombrie 2017, în 

cadrul standului F053 și F060, situat în Pavilionul 6. 
 
- - - - - - - - - - - -  # # #  - - - - - - - - - - - - 
 
Despre Grosfilley Lunettes 
Portofoliul actual al Grosfilley Lunettes cuprinde următoarele colecții de ochelari: 
- 7 branduri în licenţă: Azzaro Paris, Chantal Thomass Lunettes, Charriol, Loris Azzaro Paris, SportS Charriol, Vicomte 
A. şi Zilli Eyewear. 
- 2 house branduri: X-ONE şi Tehia. 
Începând cu luna septembrie 2000, colecţiile de ochelari Grosfilley Lunettes sunt distribuite în România de către Sover 
Optica. 
 
Despre trofeele SILMO d`Or 
Galele decernării SILMO d'Or rămân unul din punctele de atracție ale salonului parizian. Trofeul SILMO d`Or este o 
distincție acordată inovației, ce recompensează creativitatea și originalitatea din sectorul articolelor destinate îngrijirii 
vederii. În rândurile tuturor profesioniștilor, fie producători sau distribuitori, fie opticieni sau prescriptori, atribuirea 
trofeelor SILMO d`Or constituie recunoașterea la scenă deschisă a valorilor intrinseci ale acestui domeniu: impactul 
social și performanțele, materialele și inovația tehnologică, creativitatea autentică și originalitatea designului, armonia 
detaliilor și calitatea compoziției.  
 
Despre SILMO 
SILMO (Salon International de la Lunetterie, de l’optique oculaire et du Matériel pour Opticiens) se desfășoară anual în 
orașul luminilor, fiind cea mai celebră expoziție de toamnă din domeniul industriei optice. Pe parcursul a 4 zile, ediția 
aniversară SILMO 2017 a dovedit publicului că, ajuns în cel de-al 50-lea an de activitate, salonul oferă vizitatorilor un 
amplu sortiment de rame și ochelari de soare, precum și lentile, lentile de contact ori echipamente optice de înaltă 
precizie. SILMO este locul unde sunt prezente inovaţii din toate sectoarele fie că ne referim la optică, optometrie, 
industria ochelarilor sau echipamentelor pentru calibrarea și execuția ochelarilor de vedere ori a celor pentru investigații 
oculare și măsurarea refracției. Accesând pagina oficială SILMO, veți găsi mai multe detalii. 

https://goo.gl/X4BfE1
http://goo.gl/z4ikWU
https://en.silmoparis.com/Silmo-d-Or-Awards/
https://goo.gl/X4BfE1
https://en.silmoparis.com/

