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Ważne to, co jest w oprawie.
Jesienią SZAJNA Laboratorium Optyczne organizuje ogólnopolską kampanię reklamową pod hasłem.: „Ważne to, co jest w oprawie”. Poza pokazaniem, że jesteśmy nowoczesnym i wiodącym producentem soczewek, chcemy zwrócić uwagę
użytkowników okularów na jakość wybieranych szkieł. Wszyscy dobrze wiemy, że
dzisiaj klient salonu optycznego największą uwagę poświęca wyborowi oprawy,
często czyniąc wybór soczewek kwestią drugorzędną. Skupia się on wyłącznie na
aspekcie wizualnym, pomijając najistotniejszą funkcję okularów, jaką jest zapewnienie dobrego i zdrowego widzenia.
We wrześniu i w październiku w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych z grup TVP
oraz TVN pokazywane będą reklamy promujące naszą markę. Liczba emisji reklam
oraz zasięg kampanii gwarantują dotarcie do odbiorców w całej Polsce, zarówno
w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach. Reklamy telewizyjne będą
wspierane przez działania w internecie, a uzupełnieniem kampanii będzie konkurs
skierowany do użytkowników okularów.
By skłonić osoby, które zobaczą reklamę telewizyjną, do odwiedzenia Państwa salonu optycznego, zachęcamy do wyeksponowania w nim materiałów promocyjnych bezpośrednio nawiązujących do kampanii (plakaty, woblery, ulotki, filmy wideo). Proponujemy także bezpłatną reklamę Państwa firmy na naszej nowej stronie
www. Dla zakładów optycznych polecających produkty SZAJNA przygotowaliśmy
specjalną promocję z atrakcyjnymi nagrodami.
Mamy nadzieję, że tak szeroka skala działań przyczyni się do wzrostu sprzedaży
w Państwa salonie. Wiedząc, jak istotna jest rekomendacja ze strony optyka liczymy na zaangażowanie w polecaniu naszych produktów.
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Po prostu Sport!
Od początku września soczewki Sport&Fashion (jednoogniskowe OPTIPLAST HD oraz progresywne VEO) występować
będą pod marką Sport. Zmiana ta nie niesie za sobą żadnych modyfikacji konstrukcji soczewek czy też ich cen i związana jest z przygotowaniami do prezentacji nowej oferty produktów SZAJNA. Nowa nazwa będzie używana we
wszystkich materiałach reklamowych i informacyjnych oraz na etykietach soczewek.
Pod marką Sport dostępne są dwie grupy soczewek – jednoogniskowe OPTIPLAST HD oraz progresywne VEO.
Przewaga soczewek Sport nad innymi produktami to przede wszystkim specjalna metoda obliczeniowa
biorąca pod uwagę ustawienie soczewki względem oka oraz jej bardzo duże zakrzywienie. Dzięki temu
widzenie w soczewkach Sport jest bardzo naturalne i nie występuje niekorzystny efekt związany ze
zmianą osi widzenia (typowy dla zwykłych soczewek montowanych pod dużym kątem). Soczewki
Sport wykonywane są wyłącznie w ultra precyzyjnej technologii FreeForm oraz z półfabrykatów
o dużych krzywiznach zakrzywienia frontu. Bazy 6 i 8 gwarantują, iż soczewki uda się dobrać
i zamontować do każdej oprawy o znacznym kącie wygięcia frontu.

Promocja na Biznes HD: para soczewek z AR gratis
Soczewki na odległości pośrednie i bliskie to świetna propozycja dla
osób, które większą część dnia spędzają pracując w pomieszczeniach.
W takich warunkach oczy akomodują na odległości nie większe niż
4 metry co czyni soczewki Biznes HD idealnym wyborem. Zapewniają
one szerokie oraz wolne od zniekształceń pola widzenia oraz gwarantują idealnie ostry obraz. Wszystko to dzięki technologii FreeForm. Co jednak, gdy nasz klient wymaga korekcji na większe odległości? W takiej
sytuacji uzupełnieniem soczewek biurowych są soczewki jednoogniskowe z powłokami antyrefleksyjnymi. W trwającej do końca października promocji dodawane są
one do soczewek Biznes HD z 99% rabatem. Więcej
o soczewkach Biznes HD piszemy na dalszych stronach tego numeru magazynu SFERA.

FedEx: tylko 12 PLN za doręczenie soczewek
Od końca sierpnia soczewki okularowe SZAJNA dostarczane są do zakładów optycznych również przez firmę FedEx. To już czwarta firma kurierska
z której oferty mogą korzystać klienci SZAJNA i pierwsza, której ceny są
niższe od dotychczasowych. Koszt doręczenia soczewek zamówionych
w SZAJNA przez FedEx to jedynie 12 PLN netto. Wszyscy klienci SZAJNA
mają dowolność wyboru firmy kurierskiej, która będzie ich obsługiwać.
Zmiany kuriera na FedEx dokonać można w dowolnym momencie kontaktując się z Działem Sprzedaży (zamówienia@szajna.pl, tel.: 58 669 67
00) lub informując o tym jednego z naszych przedstawicieli handlowych.

4

Sfera / m agazy n dl a o pty kó w

wrze s i e ń 2 0 1 4

Aktualności i Nowości

Nowy kolor powłoki SPECTRA
W poprzednim numerze magazynu SFERA prezentowaliśmy powłokę
lustrzaną SPECTRA dostępną w kolorach pomarańczowym i niebieskim. Od końca sierpnia nasza lustrzanka dostępna jest również w kolorze srebrnym. Każda SPECTRA standardowo występuje z powłoką
antyrefleksyjną Krokus forte AR po stronie wewnętrznej, co zapobiega
powstawaniu uciążliwych odblasków. Powłokę SPECTRA można zamawiać w połączeniu ze wszystkim soczewkami polaryzacyjnymi oraz
barwionymi dostępnymi w naszej ofercie. Dla uzyskaniu najlepszego
efektu estetycznego zaleca się aby poziom zabarwienia soczewek był
nie mniejszy niż 60%.

W ofercie są również kolory pomarańczowy oraz niebieski.
Soczewki z powłoką SPECTRA standardowo posiadają Krokus Forte AR po stronie wewnętrznej.

Nowi przedstawiciele handlowi SZAJNA
W trakcie wakacji do naszego zespołu handlowego dołączyło dwoje
nowych Regionalnych Specjalistów ds. Sprzedaży. Katarzyna Buczkowska (województwo wielkopolskie) oraz Maciej Poletyło (województwo
podlaskie) odciążą w pracy naszych dotychczasowych reprezentantów
w wymienionych regionach dostarczając wszystkim optykom rzetelną
i profesjonalną informację nt. produktów SZAJNA.
Katarzyna Buczkowska
tel.: 603 514 426, katarzyna.buczkowska@szajna.pl
Maciej Poletyło
tel.: 607 400 027, maciej.poletylo@szajna.pl

Do zobaczenia
na targach w Poznaniu
Już dzisiaj zapraszamy wszystkich naszych klientów i sympatyków do
odwiedzania stoiska SZAJNA na Targach Optyka w Poznaniu. W tym
roku odbędą się one w terminie 7-8 listopada (piątek-sobota), a reprezentanci naszej firmy będą dla Państwa dostępni w godzinach od 9 do
18. Na naszym stoisku prezentować będziemy zarówno nowości na rok
2015, jak i pokazywać najważniejsze produkty i usługi dostępne już dzisiaj w naszej ofercie. Dla wszystkich optyków, którzy odwiedzą nasze
stoisko i złożą zamówienie na soczewki lub zdecydują się na rozpoczęcie współpracy czekać będą oferty specjalne.
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Ważne to, co jest w oprawie.

Kampania reklamowa SZAJNA Laboratorium Optyczne
We wrześniu nasza firma rozpoczęła ogólnopolską kampanię reklamową pt.: „Ważne to, co jest w oprawie”. Jej celem jest promocja marki SZAJNA, ale chcemy również
uświadomić użytkowników okularów jak ważna jest jakość wybieranych szkieł.
Wszyscy dobrze wiemy, że dzisiaj klient Salonu Optycznego największą uwagę poświęca wyborowi oprawy, często czyniąc dobór odpowiednich soczewek kwestią drugorzędną. Skupia się on wyłącznie
na aspekcie wizualnym, pomijając najistotniejszą funkcję okularów
jaką jest zapewnienie dobrego i zdrowego widzenia.
Nasza kampania to szereg działań, za pośrednictwem których
chcemy przekazać użytkownikom okularów komunikat, że ważne jest
również to, co wybiorą do swojej nowej oprawy, bo tylko dobrze dobrane szkła zapewnią doskonałą jakość widzenia i sprawią, że okulary
będą wygodne.
Głównym działaniem naszej kampanii jest reklama telewizyjna.
Będzie ona emitowana we wrześniu oraz w październiku w najpopularniejszych stacjach telewizyjnych. Dobór kanałów i liczba emisji
gwarantuje dotarcie do milionów użytkowników w całej Polsce, zarówno w dużych miastach jak i w małych miejscowościach.

Reklamy telewizyjne są również wspierane przez działania w internecie. Żeby przyciągnąć uwagę użytkowników okularów, we wrześniu
uruchomiliśmy zupełnie nową stronę internetową, która w trakcie
kampanii będzie uzupełniana o dodatkowe materiały multimedialne.
Nowa strona to również miejsce na reklamę Salonów Optycznych.
Każdy Optyk może dopisać się do umieszczonej na stronie mapy,
dzięki czemu użytkownicy okularów dowiedzą się, gdzie mogą zakupić produkt widziany w reklamie TV.
Ponadto przygotowujemy prezentacje oraz krótkie materiały filmowe, które w łatwy sposób wyjaśnią działanie i zalety różnego typu
soczewek. Będzie je można oglądać na naszej stronie www, na kanale
YouTube i na facebooku.

Użytkownik okularów, który do swoich okularów wybierze szkła
marki SZAJNA może dodatkowo wziąć udział w konkursie z atrakcyjnymi nagrodami w postaci kart podarunkowych do markowych sklepów. Wystarczy tylko, że odwiedzi naszą stronę internetową i uzupełni
nasze hasło „Ważne to, co jest w oprawie, bo...”
Mamy nadzieję, że nasze działania promocyjne, podwyższając
prestiż naszej marki, zwiększą również sprzedaż w Salonach Optycznych. Aby jeszcze bardziej zachęcić do polecania naszych produktów
przygotowaliśmy ciekawą promocję, w której za zamawiane w SZAJNA soczewki Optyk otrzymuje odpowiednią liczbę punktów. Za każde
100 punktów Optyk dostaje kartę podarunkową o wartości 100 zł do
sklepów Apart, Empik, Media Markt, Saturn, Sephora. Punkty są przyznawane za zamówienia złożone od 1 września do 31 grudnia 2014r.
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By przyciągnąć osoby, które zobaczą reklamę telewizyjną do Salonu Optycznego, zachęcamy do
wyeksponowania w nim materiałów promocyjnych bezpośrednio nawiązujących do kampanii.
Plakaty
Przygotowane w dwóch formatach plakaty (A1 i A3
o wymiarach 594x841 mm i 297x420 mm) pozwolą na
oznakowanie Salonu Optycznego tak, by jeszcze bardziej
skupiał uwagę klienta i informował go o kampanii.

Wobbler
To gadżet reklamowy, który łatwo możesz umieścić
w dowolnym miejscu. Zajmuje niewiele miejsca, a na
pewno przyciągnie uwagę klienta.

Promocja dla optyków: zamawiaj soczewki, zbieraj punkty, odbieraj nagrody.
Trzy kroki do nagrody, a Ty musisz wykonać tylko jeden z nich.
 
Swoim klientom polecaj soczewki PRIMA, OPTIPLAST
oraz VEO z powłokami antyrefleksyjnymi.

 
Za każdym razem możesz wybrać inną nagrodę spośród kart
podarunkowych do sklepów: Apart, Empik, Media Markt,
Saturn, Sephora.

 Za każdą zamówioną parę soczewek (z grup wskazanych
powyżej) otrzymasz odpowiednią liczbę punktów.
 Po zakończeniu miesiąca poinformujemy Cię o liczbie
zebranych punktów. Za każde 100 punktów otrzymasz
kartę podarunkową o wartości 100 zł.

1 punkt

3 punkty

PRIMA

OPTIPLAST

z dowolnym AR
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 Gdy zbierzesz 100 punktów, skontaktujemy się z Tobą
mailowo bądź telefonicznie w sprawie nagrody.
 Punkty będą przyznawane od 1 września do 31 grudnia 2014 r.
za wszystkie zamówienia złożone bezpośrednio w SZAJNA.

5 punktów
VEO

One i Next z AR
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7 punktów
VEO

Comfort i Expert z AR

12 punktów
VEO

Master

Soczewki okularowe z Gdyni

Skaner opraw okularowych do Zdalnego Profilowania.
Możliwość zakupu urządzenia lub otrzymania
go bezpłatnie przy zamówieniach wyższych
niż 2000 PLN miesięcznie*.
VISSLO ST-88. Najważniejsze informacje:
Skanowanie: obu tarcz, tylko prawej, tylko lewej

Automatyczna kontrola siły docisku wodzika

Do wszystkich typów opraw - metal, plastik, żyłka, patent

Pełna współpraca z SZAJNA Nawigatorem

Wyposażony w moduł do opraw bezramkowych i półotwartych

Podłączenie do komputera przez port USB lub COM

Posiada funkcję autokalibracji

Prosta instalacja, łatwa obsługa, 12 miesięczna gwarancja

* Szczegóły oferty u Regionalnych Specjalistów ds. Sprzedaży oraz w gdyńskim Dziale Sprzedaży. Dotyczy zamówień w wartościach netto objętych usługą Zdalnego Profilowania.

Oferta

Michał Szajna, Dyrektor Handlowy

HD – nie tylko do zadań specjalnych
Soczewki jednoogniskowe to dla większości optyków przede wszystkim konstrukcje
sferyczne. Na ich tle szkła asferyczne, a w szczególności wewnętrznie asferyczne, bywają przez niektóre osoby wręcz rutynowo pomijane. Jest to o tyle dziwne, iż soczewki wewnętrznie asferyczne są w prawie każdym przypadku lepszym wyborem niż te
o konstrukcji sferycznej.
W przypadku soczewek jednoogniskowych, zarówno optyk jak i użytkownik
soczewek, mają dzisiaj do wyboru trzy rodzaje konstrukcji. Wpływają one na właściwości optyczne, użytkowe oraz estetyczne.
Najczęściej wybieranymi są obecnie soczewki
o konstrukcji sferycznej. W ich przypadku powierzchnia zewnętrzna ma zawsze regularny
przebieg, będący wycinkiem sfery (kuli) i możliwy do opisania chociażby przy pomocy promienia krzywizny. Powierzchnia wewnętrzna
ma natomiast powierzchnię zgodną z zamawianymi mocami, a zatem sferyczną lub sferocylindryczną. Oznacza to, iż ona ma również
regularny przebieg. Jest łatwa w adaptacji, nie
wymaga także specjalnych zasad montażu.
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Największa różnica między soczewkami
sferycznymi a asferycznymi (ASF) to przebieg
powierzchni frontowej. W przypadku tych drugich nie jest ona wycinkiem sfery, stąd też ich
nazwa, która stanowi zaprzeczenie sferyczności. W dużym uproszczeniu można przyjąć,
iż asfera ma przekrój zbliżony do soczewek
Omega. Charakteryzuje się on spłaszczeniem
konstrukcji, szczególnie w obszarach peryferyjnych szkła. Jest ono oczywiście projektowane w specjalny sposób, zapewniający szersze
pole widzenia niż w soczewkach sferycznych
oraz ich wyższą estetykę. Nie oznacza to jednak, iż soczewka asferyczna jest cieńsza niż
sferyczna. Można przyjąć, iż z zasady asferyczność nie przekłada się znacząco na mniejsze
grubości, sprawia jednak, że soczewki (przez
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wspomniane spłaszczenie) wizualnie wyglądają na estetyczniejsze. Często spotykana
opinia, iż asfery są cieńsze bierze się prawdopodobnie z tego, iż kiedyś były one dostępne
głównie jako soczewki wysokoindeksowe
i zalety związane z zastosowaniem materiału
o wyższym współczynniku załamania światła
zaczęto przypisywać asferyczności.
Najnowocześniejszą kategorią soczewek
jednoogniskowych są produkty wewnętrznie asferyczne.
W SZAJNA Laboratorium Optyczne występują one pod marką OPTIPLAST HD i pod
względem technologii produkcji są zbliżone
do soczewek progresywnych VEO. Wykony-

Oferta
wane są w najbardziej precyzyjnej technologii
FreeForm i charakteryzują się powierzchnią
asferyczną umieszczoną po stronie wewnętrznej. Jakie są technologiczne zalety tego
rozwiązania? Przede wszystkim zyskujemy
idealnie zaprojektowaną i personalizowaną
powierzchnię czynną. Umieszczenie asferyczności oraz przypisanej korekcji na jednej
płaszczyźnie umożliwia ich pełną optymalizację. Przekłada się to znacząco na ostrość i szerokość widzenia. Razem z niezwykle precyzyjną obróbką w technologii FreeForm stanowi
to największą przewagę nad klasycznymi konstrukcjami asferycznymi. Na jakość optyczną
oraz komfort użytkowania wpływają jednak
również dodatkowe parametry.
Zamawiając soczewki HD należy zawsze
podać rozstaw źrenic oraz wysokość montażu (odległość od dolnej krawędzi oprawy do
środka źrenicy), co skutkuje dalszą personalizacją konstrukcji. Dla najbardziej wymagających klientów lub też tych zamawiających
soczewki do nietypowych opraw istnieje możliwość uwzględnienia niestandardowego kąta
wygięcia oprawy (FT), kąt pantoskopowego
(PT) oraz odległości soczewki od oka (VD). Pod
tym względem HD nie odbiegają od indywidualnych soczewek progresywnych takich jak
VEO Comfort, VEO Expert czy VEO Master.

A’ = [S 2.00 + C 1.00 oś 90O]
B’ = [S 2.02 + C 1.01 oś 90O]
C’ = [S 2.04 + C 1.03 oś 91O]

A’

B’

C’

Zaletą soczewek wewnętrznie asferycznych OPTIPLAST HD jest zwiększenie efektywnego pola widzenia,
a więc obszaru w którym moc jest stabilna. Im jest on większy, tym lepszy komfort korzystania z okularów.

Pierwsze pozytywne odczucia, na które zwróci uwagę każdy użytkownik, to ostrość widzenia. Zawdzięczamy to precyzyjnej obróbce
w technologii FreeForm oraz zastosowaniu
półfabrykatów o perfekcyjnych frontach. Nie
bez znaczenia są również korzyści płynące
z asferyzacji. HD zapewniają bardzo szerokie

pola widzenia, większe niż dla soczewek sferycznych oraz konwencjonalnych asfer (ASF).
Docenią to przede wszystkim osoby wymagające korekcji sferocylindrycznej.
Czy soczewki HD warto polecać osobom
dotychczas korzystającym z soczewek sferycznych? Tak. Czy soczewki HD warto polecać
osobom, które używały soczewek ASF? Zdecydowanie tak! W obu przypadkach użytkownicy odczują wzrost komfortu widzenia. Warto
także podkreślić, iż OPTIPLAST HD nie wymagają szczególnej adaptacji. Jeśli soczewki
zostały zamontowane w oprawy zgodnie z
wymaganiami (tj. krzyż centracji na źrenicy
lub minimalnie poniżej niej), klient powinien

cieszyć się wysoką jakością widzenia już od
pierwszych chwil. Istnieje również specjalna
wersja soczewek HD dedykowana do opraw
sportowych oraz o dużym kącie wygięcia –
OPTIPLAST Sport HD – która poza zaprezentowanymi zaletami niweluje niekorzystne efekty
pryzmatyczne, związane z ustawieniem soczewek pod dużym kątem w stosunku do oka.
Bardzo korzystnie prezentują się kwoty, za
jakie można kupić soczewki OPTIPLAST HD.
Ich sugerowana cena detaliczna jest 30 zł wyższa od soczewek sferycznych i zaledwie 10 zł
wyższa niż w przypadku asferycznych. Nie jest
to zatem duża różnica biorąc pod uwagę komfort i jakość widzenia, którą otrzymujemy.

Soczewki sferyczne

Soczewki asferyczne ASF

Soczewki wewnętrznie asferyczne HD

Zaawansowane rozwiązania technologiczne przekładają się bezpośrednio na właściwości użytkowe.

wrze s i e ń 2 0 1 4

S fe ra / m agazy n d l a op t ykó w

11

Oferta

Sposób zamawiania i montażu soczewek HD
Dla OPTIPLAST HD (ASF) obowiązują identyczne zasady zamawiania i montażu jak w
przypadku soczewek progresywnych z grupy VEO.
Soczewki z oznaczeniem HD są produktami
w pełni indywidualnymi. Oznacza to, iż wykonywane są one nie tylko pod moce klienta, lecz
także z uwzględnieniem jego rozstawu źrenic
(PD) do dali. W połączeniu z parametrami związanymi z ustawieniem soczewek względem
oka (kąt pantoskopowy, kąt wygięcia oprawy
oraz odległość soczewki od oka) umożliwia to
obliczenie powierzchni optycznej zapewniającej szerokie i wolne od zniekształceń pole
widzenia. Warto zapamiętać, że im więcej informacji nt. okularów zostanie przekazanych
do laboratorium tym bardziej zindywidualizowane staną się soczewki. Z tego względu warto
podawać kształt oprawy korzystając z dostępnej bazy wzorów lub wysyłać go elektronicznie
przez SZAJNA Nawigator.

Dla wszystkich soczewek z oznaczeniem HD
obowiązują identyczne zasady zamawiania.
Podczas jego składania, czy to telefonicznie
czy to przez SZAJNA Nawigator, należy pamiętać o podaniu podobnych danych jak dla soczewek progresywnych – mocy oraz rozstawu
źrenic do dali dla każdego oka osobno. Jeśli
podczas doboru oprawy stwierdzone zostało
niestandardowe ustawienie soczewek względem oczu klienta również należy to uwzględnić. Niestandardowymi parametrami nazywać będziemy kat pantoskopowy mniejszy
niż 5O lub też większy niż 11O (odchyłka o +/3O od standardowego), kąt wygięcia oprawy
większy niż 10O oraz odległość od oka mniejszą niż 10 lub większą niż 16 mm (odchyłka
o +/- 3 mm od standardowego).

Wszystkie soczewki HD są wewnętrznie asferyczne. W odróżnieniu od konwencjonalnych
konstrukcji nie trzeba jednak przy ich montażu
uwzględniać osi obrotu oka i stosować specjalnego ustawienia środka optycznego względem
źrenicy, gdyż konstrukcja szkieł już ten fakt
uwzględnia. Do zakładu optycznego soczewki HD trafiają z tymczasowymi oznaczeniami,
podobnymi do tych stosowanych na szkłach
zmiennoogniskowych. Wskazują one na pozycję szkieł w oprawie (oko prawe, oko lewe), położenie środka centracji (krzyż) oraz wyznaczają osie w jakich soczewki należy zamontować.
Dotyczy to także sytuacji, gdy mamy do czynienia jedynie z korekcją sferyczną. Jak wszystkie
produkty z oferty SZAJNA również soczewki HD
objęte są 2 letnią gwarancją.

Na zdjęciach poniżej zaprezentowano soczewki OPTIPLAST Biznes HD.

Soczewki z grupy HD (jednoogniskowe
oraz wieloogniskowe) trafiają do optyków
z tymczasowymi oznaczeniami montażowymi.

Centrację należy robić zgodnie z oznaczeniem
krzyża montażowego. Nie ma konieczności
obniżania jego pozycji w oprawie.

Oznaczenia tymczasowe najlepiej usunąć
dopiero po montażu szkieł w oprawę
i weryfikacji ustawienia osi i pola do bliży.

Gama soczewek HD (wew. ASF)
OPTIPLAST HD

OPTIPLAST Sport HD

OPTIPLAST Biznes HD

OPTIPLAST Relaksacyjne HD

Soczewki wewnętrznie asferyczne, personalizowane, wykonywane w technologii FreeForm.
Jednoogniskowe do korekcji
wszystkich wad wzroku.
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Jednoogniskowe z dużą krzywizną
frontu (baza 6 lub 8). Do opraw
o dużym kącie wygięcia.
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Na odległości pośrednie i bliskie
(tzw. biurowe). Do wyboru
2 zasięgi widzenia – do 2 lub
4 metrów.

wrze s i e ń 2 0 1 4

Jednoogniskowe z niewielką
zmianą mocy (0.50 lub 0.75 dpt)
w dolnej części szkła, która
wspomaga akomodację.

Oferta

Do pracy wewnątrz pomieszczeń
Do pracy w pomieszczeniach, nie tylko tych biurowych, proponujemy soczewki OPTIPLAST Biznes HD. Kierowane są one do presbiopów, którym zależy na uzyskaniu najszerszego pola widzenia w szkłach o zmiennej mocy.
Wszyscy optycy polecający soczewki zmiennoogniskowe wiedzą, iż soczewka progresywna nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem
dla presbiopów. Pomimo szeregu zalet, związanych przede wszystkim z zapewnieniem
widzenia na wszystkie odległości w jednej
parze okularów, istnieją pewne ograniczenia, których nawet najlepsze konstrukcje
progresywne nie są w stanie przezwyciężyć.
Dotyczą one przede wszystkim widzenia na
tzw. odległości pośrednie. Pod tym pojęciem
należy rozumieć zakres widzenia pomiędzy
2 a 4 metrami. Wykorzystywany jest on najczęściej wewnątrz pomieszczeń, z którymi na co
dzień mamy styczność – mieszkaniami, biurami, sklepami, warsztatami. O ile „progres”
można śmiało określić najlepszą soczewką na
wszystkie odległości (dalekie, pośrednie i bliskie) to w sytuacji, gdy rozstrzygamy tylko odległości pośrednie i bliskie najlepszym rozwiązaniem są bez wątpienia soczewki potocznie
zwane biurowymi.

Dzięki mniejszemu zakresowi zmiany mocy
możliwe jest uzyskanie bardzo dużej redukcji
aberracji bocznych w stosunku do soczewek
progresywnych. Wpływa to na zwiększenie
szerokości widzenia w zasięgu od 40 cm do
4 metrów oraz poprawę stabilności obrazu.
Dzięki temu użytkownik soczewek takich jak

Biznes HD ma większą swobodę ruchu oczami
bez narażania się na silną utratę ostrości widzenia w obszarach peryferyjnych. Biznes HD
mają tzw. miękką konstrukcję (soft design).
Oznacza to, iż rozkład mocy ma łagodny przebieg, a aberracje nie charakteryzują się dużą
intensywnością.

Do komputera dla 30 i 40 latków
Wiele osób pracujących przy komputerze lub poświęcających dużo czasu na czytanie
uskarża się na zmęczenie oczu. Objawia się ono koniecznością włożenia większego wysiłku akomodacyjnego w utrzymanie ostrości widzenia.
Mruganie i mrużenie oczu, przybliżanie głowy
do ekranu komputera lub czytanego tekstu to
tylko nieliczne z objawów, które coraz częściej
dotykają osoby po 30 roku życia. Wielogodzinna praca na stałą, nienaturalną dla ludzkiego
wzroku odległość 40-80 cm wpływa na uczucie zmęczenia oraz obniża wydajność pracy.
Rozwiązaniem tego problemu są soczewki
Relaksacyjne. Proponowane są one osobom,
które uskarżają się na zaburzenia widzenia
przede wszystkim przy czytaniu. Soczewki Relaksacyjne eliminują uczucie zmęczenia oczu
wspierając akomodację o 0.50 lub 0.75 dioptrii. Dzieje się to za sprawą niewielkiej zmiany

mocy w dolnej części soczewki. Wspomaga
ona naturalne zdolności ludzkiego wzroku
wtedy, gdy jest to najbardziej potrzebne.
Soczewki OPTIPLAST Relaksacyjne HD
zamawia się jak soczewki jednoogniskowe,
pamiętając o wyborze odpowiedniego wsparcia akomodacji (0.50 lub 0.75 dpt). Z naszych
obserwacji wynika, iż wartość 0.50 dpt sprawdza się w przypadku osób 30 letnich, natomiast 0.75 dpt będzie lepszym rozwiązaniem
dla 40-sto latków. Soczewki mają konstrukcję
wewnętrznie asferyczną i wykonywane są
w technologii FreeForm. Minimalna wysokość
montażu to 15 mm.

wrze s i e ń 2 0 1 4
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Michał Szajna, Dyrektor Handlowy

Nowa generacja soczewek Solar
Od lipca soczewki Solar wykonywane są w materiale nowej generacji. W stosunku do
poprzedniej wersji zmianie na lepsze uległo kilka rzeczy – kolor po zaciemnieniu, czas
aktywacji i deaktywacji. Bez zmiany pozostały bardzo atrakcyjne ceny.
Marka Solar dostępna jest na rynku od
ponad 9 lat. W tym czasie zdążyła zdobyć
uznanie zarówno optyków jak i użytkowników
okularów stając się synonimem organicznej
soczewki fotochromowej w bardzo atrakcyjnej cenie. Popularnej na tyle, że spotkaliśmy
się już nawet z próbami jej podrabiania.
Przez lata materiał Solar ewoluował.
Wprowadzane zmiany miały charakter ewolucyjny i wynikały przede wszystkim z udoskonaleń procesu produkcyjnego. Rewolucja
rozpoczęła się w tym roku wraz z wprowadzeniem zupełnie nowej generacji polimieru
fotochromowego w indeksie 1.56. Od lipca
wszystkie soczewki Solar (magazynowe i recepturowe) wykonywane i sprzedawane są
wyłącznie w nowym materiale. Nie zdecydowaliśmy się jednak na zmianę nazwy, gdyż
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Atrakcyjne ceny i bardzo
szeroka oferta.
Soczewki z materiału Solar dostępne
są w bogatej palecie odmian.
Sprawdź w katalogu!

aktualna obowiązuje w ciągle aktualnym katalogu produktów z roku 2013/2014.
Wprowadzone udoskonalenia dotyczą
w pierwszej kolejności przejrzystości nieaktywowanych soczewek. Teraz wstępne
zabarwienie wynosi jedynie 5% i dla soczewek zamontowanych w oprawie jest słabo
widoczne. Powodem tego, jest także zmiana
koloru soczewek. W nowej generacji zarówno

wrze s i e ń 2 0 1 4

brąz jak i szary zyskały odmienione oblicze.
Są teraz kolorami bardzo naturalnymi i stonowanymi, bez widocznego wpływu żadnych
barw dodatkowych. Korzystniej prezentują
się także czasy reakcji na zmianę warunków
oświetleniowych. Średni czas aktywacji soczewek i uzyskanie przez nie natężenia 60%
barwy wynosi 50 sekund (przy 25OC). Rozbarwianie soczewek ze stanu maksymalnego
zaciemnienia wynoszącego 80% do pełnej
przejrzystości wynosi natomiast 8 minut i 30
sekund. Soczewki zapewniają przy tym 100%
ochrony przez promieniowaniem UVA i UVB
charakteryzując się absorpcją UV na poziomie 400.
Soczewki Solar dostępne są w wielu konstrukcjach i rodzajach, umożliwiają zatem korekcję wszystkich wad wzroku.

Oferta

Nowoczesna technologia:
szybkie działanie i pełna ochrona wzroku
już po 30 sekundach od wyjścia na słońce

Rozjaśnianie:
8.5 minuty od 80% do 5%

Kompleksowość:
4 zalety w 1 parze okularów

Zaciemnianie:
50 sekund od 5% do 60%

Szybkość działania:
już w 50 sekund do 60%

Komfortowo każdego dnia:
dzięki doskonałym właściwościom fotochromowym
Jakość:
perfekcyjne widzenie dzięki zaawansowanej obróbce soczewek
Bezpieczeństwo:
dzięki 100% ochronie przed promieniowaniem UVA
Swoboda wyboru:
dzięki wielu odmianom soczewki Solar można stosować
do korekcji wszystkich wad wzroku

W umiarkowanych oraz średnich temperaturach, charakterystycznych dla Europy Środkowej, czas zaciemniania się soczewek jest bardzo krótki i nie powinien przekraczać 60 sekund dla szkieł o mocy +2.00 dpt.

wrze s i e ń 2 0 1 4
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Oferta

Michał Szajna, Dyrektor Handlowy

Aplikacje wspierające pracę optyka
Większość z nas korzysta z zaawansowanych urządzeń przenośnych – telefonów komórkowych czy też tabletów. Ich widok nikogo już dzisiaj nie dziwi. Nowością są za to kolejne
aplikacje dające tym urządzeniom zupełnie nowe funkcje i możliwości.
W coraz większej liczbie salonów optycznych pojawiają się tablety. W większości
przypadków służą one do prostych czynności wykonywanych uprzednio przy użyciu
komputerów – przeglądania stron www,
sprawdzania i wysyłania poczty e-mail czy
też składania zamówień (np. przez SZAJNA
Nawigator). Ich funkcjonalność rozszerzają
liczne aplikacje. W tym artykule omówione
zostaną te wspierające optyka w codziennej
pracy - Optic Studio, Individual Studio oraz
NuPolar. Dwie pierwsze wchodzą w skład
sprzedawanego przez nas pakietu autorstwa
firmy SBM. Trzecia jest całkowicie bezpłatna
i została opracowana przez firmę Younger
Optics. Jest ona również jedną z nielicznych
opracowanych równocześnie dla systemu
iOS oraz Android.
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Cele ich wykorzystywania można podzielić na dwie kategorie. Z marketingowego
punktu widzenia stosowanie nowoczesnych
pomocy sprzedażowych to znak dla klientów,
w tym przypadku użytkowników okularów, że
idziemy ze duchem czasu, że jesteśmy nowocześni oraz także, że umiemy zaskakiwać. Nie
chodzi tu zatem tylko i wyłącznie o posiadanie modnego „bajeru”, lecz przede wszystkim
wyróżnienie się na rynku i zyskanie uznania
w oczach klienta. Sukcesem określić można
wywarcie wrażenia, które będzie na tyle silne,
że nasz klient będzie chciał się nim podzielić
ze swoimi znajomymi czy bliskimi. Dzięki takim, czasami pozornie drobnym działaniom,
oraz indywidualnemu podejściu jesteśmy
w stanie realnie zwiększyć naszą sprzedaż
oraz zbudować bazę regularnych klientów.
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Nasze działania nie mogą mieć jednak
charakteru stricte marketingowego, gdyż
służą drugiemu zadaniu – budowaniu sprzedaży. Z biznesowego punktu widzenia celem
działania zakładu optycznego nie jest tylko
zwiększenie liczby wykonywanych okularów, lecz także podnoszenie ich wartości.
O ile wybór oprawy okularowej jest zawsze
motywowany indywidualnymi względami
estetycznymi i finansowymi, o tyle decyzja
co do rodzaju i standardu soczewek powinna
być zawsze wynikiem konsultacji z optykiem.
Wygląd i wykonanie oprawki łatwo ocenić, w przypadku soczewek trzeba zdać się
przede wszystkim na doświadczenie optyka. Wiadomym jest, że łatwiej przekonamy
kogoś do wyboru produktu pokazując jego
działanie, niż tylko o nim opowiadając.

Oferta
Symulator działania soczewek
Optic Studio to aplikacja służąca do prezentacji działania soczewek
okularowych oraz doboru opraw. Umożliwia ona wytłumaczenie jak
działają wybrane soczewki oraz jakie są różnice między nimi. Zaletą tego
programu jest wykorzystywanie „podglądu na żywo” (tzw. live view). Polega to na prezentacji działania soczewek okularowych na ekranie tabletu – oglądający widzi to samo, co osoba, korzystająca z soczewek.
Funkcja ta jest szczególne ciekawa w przypadku produktów wieloogniskowych. Wykonując ruchy tabletem, analogiczne do ruchów głową
podczas patrzenia w dal i czytania, aplikacja automatycznie dostosowuje ostrość widzenia tak jak dzieje się to w przypadku szkieł. Użytkownik
ma przy tym możliwość porównania widzenia w soczewkach różnego
typu – od konwencjonalnych po indywidualne. Aplikacja nie ogranicza się jednak wyłącznie do szkieł progresywnych. W bardzo ciekawy
(i przede wszystkim obrazowy) sposób pokazuje różnice między konstrukcjami sferycznymi i asferycznymi czy też tłumaczy zasadę działania
soczewek na odległości pośrednie i bliskie. Osobny moduł poświęcony
został uszlachetnieniom – powłokom antyrefleksyjnym i barwieniom.
Tutaj z pomocą znowu przychodzi „podgląd na żywo”.

Wideocentracja na iPada
Individual Studio to aplikacja czyniąca ze zwykłego iPada urządzenie do
wideocentracji. Umożliwia ona dokonywanie pomiarów niezbędnych
nie tylko w przypadku okularów z soczewkami progresywnymi, lecz również podczas codziennej obsługi klientów. Pomiar rozstawu źrenic, wysokości ich położenia czy też kątów pod jakimi ustawione będą soczewki
względem twarzy wykonywany jest w ciągu kilku sekund. W jego trakcie
program nie robi zdjęć, lecz nagrywa film z którego następnie wybierane
są najlepsze (z punktu widzenia rzetelności pomiarów) ujęcia. Nie ma
zatem konieczności specjalnego ustawiania klienta, musimy jedynie stosować się do podpowiedzi widocznych na ekranie urządzenia związanych z jego ustawieniem względem twarzy. Warto podkreślić, iż aplikacja
korzysta z kamery wbudowanej w iPada, dzięki czemu pozostaje on lekki
i mobilny. Dla optyka dodatkową zaletą pracy z Individual Studio jest
możliwość zapisywania i przechowywania historii dokonanych pomiarów na zewnętrznym serwerze. Dzięki temu, nawet w sytuacji zniszczenia
lub utraty urządzenia możliwe jest odtworzenie wykonanych pomiarów.

Polaryzacja dla każdego
Trzecią z polecanych przez nas aplikacji jest NuPolar. Jej nazwa pochodzi od marki stosowanego w SZAJNA materiału polaryzacyjnego
opracowanego przez firmę Younger Optics. Aplikacja dostarcza bardzo
ciekawych informacji zarówno użytkownikom okularów, jak i optykom.
W sposób prosty i przejrzysty tłumaczy ona między innymi istotę zjawiska polaryzacji oraz sposób działania i budowę soczewek NuPolar.
Umożliwia również pokazanie działania soczewek polaryzacyjnych użytkownikom okularów i tym samym przekonanie ich do wyboru właśnie
tego rozwiązania, jako optymalnego z punktu widzenia ochrony i korekcji wzroku. Warto podkeślić również walory edukacyjne tej darmowej
aplikacji. Pozwala ona na przypomnienie i utrwalenie najważniejszych
informacji związanych ze zjawiskiem polaryzacji światła. Jako jedna z
nielicznych aplikacja dla optyków NuPolar dostępna jest równocześnie
dla użytkowników systemów iOS oraz Android.
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Porady

Alicja Pawłowska, Specjalista ds. Marketingu

Wszyscy mówią, że to najlepszy Salon Optyczny
w mieście... Czy tak mówią o Twoim Salonie?
Wszystkich konsumentów, bez względu na zasobność portfela, łączy jedna prawidłowość
– mamy coraz mniej czasu, a w związku z tym szukając usługi bądź produktu, coraz częściej wybieramy lokalnych sprzedawców.
Jak wykazują statystyki, najczęściej dokonujemy zakupu około 10 km od miejsca naszego zamieszkania. Im bardziej wartościowy
produkt, tym większa jest szansa, że zakupimy
go lokalnie. A zatem chcąc zachęcić klienta do
odwiedzenia naszego Salonu Optycznego, musimy mu powiedzieć, że jesteśmy blisko niego
i mamy dokładnie to, czego on potrzebuje.
Zanim zaczniemy myśleć jak to zrobić
warto przyjrzeć się naszej konkurencji i porozmawiać z naszymi obecnymi klientami. Nasze
produkty powinny być dobrane do potrzeb
naszych klientów zarówno pod względem
jakościowym oraz cenowym, ale warto też
wprowadzić coś nowego, czego nie ma konkurencja. Może to być nowy produkt, ale może też
być zaskakująca promocja, konkurs, czy nawet
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Upewnij się, że Twój zakład
optyczny jest widoczny
na www.szajna.pl

nietypowe godziny otwarcia. Ważne jest, żebyśmy stale obserwowali nasz lokalny rynek i
zauważali zmiany i byli otwarci na nowe działania. Mylnym przekonaniem jest również to,
że tylko duże firmy wykorzystują marketing do
zwiększenia sprzedaży. Nawet mała promocja
czy lokalna reklama może przynieść znaczne
korzyści.
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Nie ma recepty na efektywną reklamę – są
jednak kroki, które można podjąć, żeby efektywność stała się bardziej prawdopodobna.
Ważną kwestią jest budowanie zaufania klienta. Jeśli uda nam się przywiązać go do naszego
Salonu, po następną parę okularów na pewno
wróci do nas, dlatego budując relację oprócz
całego profesjonalizmu, wiedzy i doświadczenia pokażmy mu po prostu „ludzką twarz”.
To, że obsługuje nas ktoś kogo znamy znaczy,
że jest uczciwy i godny zaufania, przecież to
„nasz znajomy”, który wie i zawsze doradzi w
jakich oprawkach wyglądamy najlepiej i które
soczewki zaspokoją nasze potrzeby. Lokalnie
musimy sprawić, żeby ludzie znali nas jako
osoby, nie zaś jako zachowawczo działających
sprzedawców. Podstawą w budowaniu ta-

Porady
kiej relacji jest też wykazanie zainteresowania
klientem i cierpliwość. Nie możemy narzekać
na klienta i dawać mu do zrozumienia, że wyczerpał już nasz cenny czas. Ten czas jest dla
niego i ma prawo w pełni go wykorzystać. Gdy
widzimy, że zależy mu na kupnie produktu,
którego nie ma w naszym sklepie, powinniśmy
zebrać odpowiednie informacje i zrealizować
specjalne zamówienie. W ten sposób pozyskamy zadowolonego klienta, który z pewnością
podzieli się z innymi dobrą opinią.
Zadbajmy również o obecność naszej
marki na lokalnym rynku. Jednym słowem
sprawmy, żeby było nas wszędzie pełno. Jeżeli
chcemy mieć klientów wśród lokalnej grupy
odbiorców, musimy uczestniczyć w społecznej rzeczywistości. Można tego dokonać biorąc udział w lokalnych inicjatywach takich jak
akcje charytatywne, sponsoring czy udział w
konkursach. Ważne, żeby nazwa naszego Salonu pojawiała się jak najczęściej i docierała do
klienta z różnych miejsc, ale przede wszystkim
żeby budziła pozytywne skojarzenia.
Jeśli chcemy zaistnieć w świadomości
klientów warto również wykorzystać podstawowe narzędzia promocyjne i rozejrzeć się za
możliwościami jakie dają nam miejscowe firmy. Może to być ogłoszenie w gazecie, reklama
na lokalnym portalu, czy też plakaty na miejskich “okrąglakach”. Gdy nasz budżet nam na to
pozwala możemy również zastanowić się nad
wykorzystaniem billbordów, które znajdują się
blisko naszego Salonu. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno plakaty, jak i billboardy mają
ograniczony przekaz i przeładowanie treścią nie

jest tu wskazane. Ważne, żeby z naszego ogłoszenia klient zapamiętał logo, nazwę i to, gdzie
się znajdujemy. Skutecznym na rynku lokalnym i niedrogim narzędziem są również reklamy, które można umieścić w witrynach umieszczonych w windach lub środkach komunikacji.
A czy zwykła ulotka to już przeżytek? Odpowiedź brzmi nie, ale dystrybucję materiałów
promocyjnych należy prowadzić sensownie,
żeby nie powiedzieć – cwanie. Przede wszystkim daleko od koszy na śmieci. Po pierwsze,
mamy wtedy większą szansę na odczytanie
treści ulotki lub jej zachowanie – w torebce czy
kieszeni spodni. Zostawiajmy ulotki tam, gdzie
istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że ktoś
ją przeczyta np. w miejscach, gdzie klienci muszą stać w kolejce. Jeśli chcemy podnieść prestiż naszego Salonu Optycznego, powinniśmy
pomyśleć o stronie internetowej lub o profilu
na popularnym portalu społecznościowym Facebook. Gdy nie wiemy, jak podejść do takiego
tematu, zawsze możemy poszukać wsparcia w
tej dziedzinie i zlecić to innej firmie, to jednak
łączy się z określonymi kosztami.
W małym środowisku dużą skuteczność
ma również reklama szeptana, czyli polecanie
sobie usług przez znajomych oraz bezpośrednie zwracanie się do grupy docelowej. To w
zasadzie bardziej fachowa nazwa tzw „poczty
pantoflowej”. Dobrze wiedzieć, że polecanie
przez znajomych to w wielu przypadkach podstawowy kanał rozchodzenia się informacji o
marce – w ten sposób decydujemy się na skorzystanie z bardzo wielu produktów i usług. A
czy w ogóle można w jakiś sposób przyczynić

się do tego, żeby nasz Salon był na przysłowiowych „językach”? Oczywiście można, ale
trzeba w to włożyć trochę wysiłku i systematycznej pracy. Po pierwsze szukać w internecie
informacji na temat związany w tym przypadku
z problematyką korekcji wzroku i po prostu być
aktywnym, czyli publikować swoje wypowiedzi
na dany temat, komentować artykuły i wpisy
blogerów czy uczestniczyć w dyskusjach na
forach. Jeśli jesteśmy trochę bardziej odważni
warto samemu wyjść z inicjatywą i poddać temat do dyskusji na takim internetowym form
lub nawet spróbować napisać artykuł do lokalnej gazety. Dobierając narzędzia do naszego lokalnego rynku powinniśmy robić to w sposób
przemyślany i zawsze zastanowić się nad tym,
czy akurat ta forma reklamy będzie skuteczna
do określonej przez nas grupy klientów.
Organizując jakąkolwiek akcję marketingową, stawiamy przed sobą jeden cel jakim
jest utrzymanie dotychczasowych i pozyskanie
nowych klientów. Pamiętajmy jednak, że jego
realizacja wcale nie zależy od liczby rozdanych
ulotek czy zamieszczonych w prasie reklam.
Czasem warto zainwestować większe pieniądze w mniejszą liczbę działań promocyjnych,
choćby po to, by wyróżniały się pomysłowością na tle innych, konkurencyjnych. Postaw
na jakość, a nie ilość i nie bój się posługiwania
narzędziami marketingowymi, które na pierwszy rzut oka wydają Ci się tylko skomplikowaną
i bezsensowną próbą przekonania, że to właśnie
Twój Salon jet najlepszy w okolicy. Ty wiesz, że
tak jest więc teraz wystarczy, że poinformujesz
o tym innych.

Soczewki SZAJNA również w hurtowniach
Nasze produkty można zamawiać również u dystrybutorów. Obowiązują u nich
wszystkie promocje oraz akcje specjalne oraganizowane przez firmę SZAJNA.
Białystok

Hurtownia WZ-Opti

tel.: 509 823 307

Warszawa

Hurtownia Optyczna Optymaks

tel.: 22 675 06 19

Łódź

Hurtownia Optyczna Lens-Pol Beata Rutowicz

tel.: 42 230 92 42

Kielce

Optical Center Oftal Sławomir Zapała

tel.: 41 345 71 83

Kielce

P.H.U. Oftalex Grzegorz Mikołajczyk

tel.: 691 595 629

Gliwice

F.H.U Gemini Grzegorz Woszczyński

tel.: 32 237 46 22

Żory

P.H.U. Andrzej Kwiatkowski

tel.: 32 475 21 43

wrze s i e ń 2 0 1 4

S fe ra / m agazy n d l a op t ykó w

19

Soczewki okularowe z Gdyni

-2%
ZA ZAMÓWIENIA
PRZEZ SZAJNA
NAWIGATOR

Nowa wersja aplikacji
do zamawiania soczewek
Dostępna jest już nowa wersja SZAJNA Nawigator - aplikacji
służącej do składania zamówień na soczewki drogą elektroniczną.
Stanowi ona połączenie katalogu soczewek i narzędzia służącego
do ich zamawiania, również z Usługą Zdalnego Profilowania.
www.szajnanawigator.pl

