Katalog obowiązuje w salonie Ziko Optyk przy ul. Grażyny 4, Kraków. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów. Zdjęcia produktów zamieszczonych w publikacji mogą nie odpowiadać ich specyfikacjom.
Ceny podane w PLN, zawierają podatek VAT.

WIELKIE OTWARCIE

ul. Grażyny 4, Kraków
(C.H. ATUT przy Placu Imbramowskim)

ZAPRASZAMY OD 5 WRZEŚNIA 2019

PROMOCJA POWITALNA

5-12.09. 2019
POZNAJ NAS OD GABINETU

GRATIS

05.09.2019, czwartek godz. 10-18
Skorzystaj z wiedzy doświadczonej kadry
specjalistów Ziko Optyk.
W czwartek 5 września wykonując
badanie wzroku w zakresie doboru okularów i/lub soczewek kontaktowych,
diagnostykę Zespołu Suchego Oka
Darmowa diagnostyka ZSO
przeprowadzimy dla Ciebie bezpłatnie. W przypadku wykrycia zaburzeń łagodzący objawy zmęczenia oczu,
filmu łzowego otrzymasz od nas gratis podrażnienia, pieczenie i suchość.
krople Blink Intensive. Jest to preparat *Cena diagnostyki ZSO poza promocją wynosi 60 złotych.

KONSULTACJE ZE STYLISTĄ
06.09.2019, piątek godz. 12-18
Stylehunters to innowacyjna forma doradztwa polegająca na doborze opraw
na zasadzie głębokiej analizy kolorystycznej. W piątek 6 września zadbamy o Państwa wizerunek przy wykorzystaniu pro-

fesjonalnych narzędzi, przeprowadzimy
analizę kolorystyczną, analizę typu urody i kształtu twarzy, by finalnie wybrać
najlepiej dopasowany produkt. Zapraszamy na konsultacje z doboru opraw.

Profesjonalna analiza typu urody
Szczegółowy regulamin akcji dostępny w salonach Ziko Optyk.

JAK DOBRAĆ OKULARY PROGRESYWNE?
07.09.2019, sobota godz. 10-18
W sobotę 7 września zapraszamy na
bezpłatne konsultacje z ekspertem,
firmy będącej liderem na rynku soczewek okularowych. Znajdziemy odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące
wyboru odpowiednich soczewek oraz
będziemy mogli je w pełni dopasować
do Twoich codziennych potrzeb.
Dodatkowo otrzymasz voucher na
zakup okularów progresywnych
o wartości 100 zł. Ciesz się idealnym
widzeniem we wszystkich odległościach i sytuacjach już dziś.

Sprawdź czy okulary
progresywe są dla Ciebie?

Z OKULARAMI LUB BEZ
09.09.2019, poniedziałek

Poznaj soczewki i zabierz je do domu
W poniedziałek 9 września zapraszamy Cię do skorzystania z profesjonalnej
porady eksperta z dziedziny kontaktologii. Jeśli jesteś już użytkownikiem
soczewek możesz liczyć na bezpłatne, kontrolne badanie wzroku oraz
możliwość
przetestowania
najlepszych dla Ciebie soczewek kontaktowych - parę próbnych soczewek także

dostaniesz gratis. Jeżeli nosisz okulary
i nie jesteś pewny czy soczewki kontaktowe to dobry wybór dla Ciebie, przyjdź
na bezpłatne badanie, gdzie nasz optometrysta, ekspert z zakresu doboru
soczewek kontaktowych, odpowie na
nurtujące Cię pytania oraz dobierze
odpowiedni dla Ciebie produkt.

Katalog obowiązuje w Ziko Optyk, ul. Grażyny 4, Kraków. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

PROMOCJA POWITALNA

5-12.09. 2019
WYBIERZ PREZENT JUŻ DZIŚ
10.09.2019, wtorek
We wtorek 10 września zrób zakupy
w Ziko Optyk na kwotę powyżej 50 zł
i wybierz swój prezent:
- płyny do czyszczenia okularów (30 ml)
- etui na okulary
- brelok Ziko Lama.
*Promocja ważna do wyczerpania zapasów nagród.

PŁYNY DO CZYSZCZENIA
OKULARÓW (30 ml)
ETUI NA OKULARY
BRELOK ZIKO LAMA

Prezenty do wyboru!

DZIEŃ DZIECKA W ZIKO
11.09.2019, środa
W środę 11 września podpowiemy Ci jak ważny
jest wzrok dziecka i jego
odpowiednia profilaktyka. Doradzimy, jak dobrać
oprawę do okularów korekcyjnych, jakie soczewki
okularowe są odpowiednie w fazie aktywności
małego Pacjenta, tak by
były bezpieczne nawet
podczas zabawy.
Na naszych najmłodszych
Klientów będą czekały
balony i słodkie niespodzianki. Przy zakupie okularów każdy mały Klient
otrzyma prezent.*

Szczegółowy regulamin akcji dostępny w salonach Ziko Optyk.

PROMOCJA BAUSCH + LOMB
05-12.09.2019
Miesięczne soczewki kontaktowe marki
Bausch+Lomb ULTRA® zapewniają
16h ULTRAkomfortu dzięki technologii
MoistureSeal™.
Przyjdź, przetestuj i przekonaj się sam.
W dniach 5-12 września każdy klient,
który przyjdzie, wykonana badanie połączone z doborem soczewek z rodziny
Bausch+Lomb ULTRA® i wypełni ankietę, otrzyma drugie opakowanie GRATIS.
Dla osób, które zdecydują się na zakup
dwóch opakowań jednocześnie mamy
do rozdania niezwykle wygodne poduszki podróżne typu rogal.

Specjalnie dla Ciebie

DZIEŃ Z MARKĄ POLAROID
05-12.09.2019
Każdy Klient, który zakupi oprawę korekcyjną marki Polaroid w dniach 5-12 września otrzyma dodatkowo plecak-worek
lub opaskę do spania, lub rozgałęziacz do
słuchawek gratis.

Odbierz prezent!

*Promocja ważna do wyczerpania zapasów plecaków.

DZIEŃ Z MARKĄ ACUVUE®
12.09.2019, czwartek godz. 10-18
12 września zapraszamy na bezpłatne
konsultacje z ekspertem firmy Johnson
& Johnson, liderem w kategorii soczewek kontaktowych. W tym dniu poznasz
szeroką gamę produktów ACUVUE®.
Dowiesz się jak odbierać atrakcyjne rabaty
dzięki aplikacji Twoje ACUVUE®.
W tym dniu każdy Klient wykonujący
badanie na soczewki kontaktowe otrzyma
®
praktyczną kosmetyczkę z produktami na
Poznaj świat ACUVUE
start. Dla Klientów, u których diagnostyka
wskaże zaburzenia filmu łzowego prze- dowolne opakowanie soczewek z rodziny
widziane jest opakowanie kropli nawilżają- ACUVUE®, otrzymasz żel pod prysznic
cych Blink® Intensive. Dodatkowo kupując Le Petit Marseillais (250ml) gratis.
Katalog obowiązuje w Ziko Optyk, ul. Grażyny 4, Kraków. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

OFERUJEMY
BEZPŁATNY SERWIS
Zadbaj o swoje okulary w salonach
Ziko Optyk.
Skorzystaj z usługi bezpłatnego
- dopasowanie i regulacja oprawy
serwisu.
- wymiana nanośników.
W skład serwisu wchodzi:
- profesjonalna usługa czyszczenia
okularów

BEZPŁATNY MONTAŻ
Skorzystaj z usługi bezpłatnego montażu soczewek okularowych do wybranej przez
siebie oprawy.
Montaż soczewek zakupionych w salonie Ziko Optyk
do własnej oprawy klienta
wykonamy już w cenie 10 zł.

Szczegółowy regulamin akcji dostępny w salonach Ziko Optyk.

BADANIE OSTROŚCI WIDZENIA
Skorzystaj z bezpłatnego, przesiewowego badania ostrości widzenia. Specjalista Ziko Optyk określi,
czy konieczna jest korekcja wzroku
i doradzi jej najlepszą metodę.

BADANIE ZSO
Dolegliwości, takie jak zaczerwienienie Suchego Oka. Odwiedź placówkę Ziko
i suchość oczu dotyczą coraz większej Optyk i dowiedz się więcej.
ilości Pacjentów. Nie lekceważ ich.
Za
dbaj o swój wzrok i skorzystaj
z profesjonalnej diagnostyki Zespołu

Katalog obowiązuje w Ziko Optyk, ul. Grażyny 4, Kraków. Promocje nie łączą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

OFERUJEMY
PROMOCJA „DWÓJKAMI TANIEJ”
Zmieniasz stylizację? Dopasuj do
tego swoje okulary przeciwsłoneczne.
Kup okulary przeciw
słoneczne
o wartości minimum 99 zł
i skorzystaj z 15% rabatu* na
drugą parę okularów przeciwsłonecznych w tej samej lub
wyższej cenie.
* Warunkiem realizacji rabatu
jest zakup w tym samym dniu.

PROMOCJA” TU I TERAZ”
Kup dwa opakowania soczewek kontaktowych
i skorzystaj z 15% rabatu* na wybrane okulary
przeciwsłoneczne.
*Warunkiem realizacji rabatu jest zakup obu produktów w tym samym dniu.

Szczegółowy regulamin akcji dostępny w salonach Ziko Optyk.

PROMOCJA „TWÓJ IDEALNY DUET”
Okulary, czy soczewki kontaktowe?
Teraz nie musisz wybierać.
Kupując kompletną parę okularów
(oprawa + soczewki okularowe),
odbierz kupon zniżkowy -20% na
zakup soczewek kontaktowych*.
Warunkiem udzielenia rabatu jest
za
kup minimum dwóch opakowań soczewek kontaktowych.

PROMOCJA ”WTOREK DLA SENIORA”

Stała oferta dla Seniorów.
W każdy wtorek Pacjent powyżej
65 roku życia otrzymuje w Ziko
Optyk specjalną ofertę na okulary korekcyjne. Tylko teraz
dwie pary okularów jednoogniskowych w cenie 199 zł
lub soczewki progresywne w cenie 399 zł.
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