SZPITALE W OKULARACH
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ I DOŁĄCZ DO AKCJI!

O AKCJI
Poprawa jakości życia poprzez poprawę widzenia to motto, które przyświeca Grupie Essilor od ponad
170 lat. W obliczu aktualnych wydarzeń misja ta nabrała nowego znaczenia. W tych zdecydowanie
niełatwych czasach takie wartości jak wzajemne wsparcie, jedność i solidarność są bardzo ważne.
W ramach kampanii CZAS NA WZROK, której celem jest poprawa widzenia Polaków oraz budowanie świadomości tego, jak ważne jest systematyczne badanie wzroku u odpowiednich specjalistów,
zapraszamy do akcji CZAS NA WZROK. SZPITALE W OKULARACH.
Pomysłodawcą projektu jest firma JAI KUDO, która wspólnie z JZO i Essilor Polonia będą realizowały
akcję CZAS NA WZROK. SZPITALE W OKULARACH.

PARTNER Z Y AKCJI:

W obecnej sytuacji, związanej z pandemią koronawirusa, zostaliśmy zmuszeni do podjęcia nierównej walki z niewidzialnym
przeciwnikiem. Postanowiliśmy jednak, że nie pozwolimy, aby sparaliżował nas strach, dlatego jeszcze bardziej zmotywowani
niezwłocznie przystąpiliśmy do działania. Obecnie przyświeca nam jeden cel - maksymalnie wspierać polskie społeczeństwo
w walce z koronowirusem poprzez szerzenie prawidłowych zachowań podnoszące bezpieczeństwo Polaków, działając nie tyle
w ramach samego rynku optycznego, ile szeroko pojętego środowiska medycznego.
Od kwietnia prowadzimy akcję #PolskawOkularach, która ma na celu propagowanie noszenia okularów jako mechanicznej
bariery przed wirusem.
• Według opinii wielu międzynarodowych i polskich ekspertów okulary są istotnym narzędziem chroniącym człowieka
przed koronawirusem. Korzystanie w dobie epidemii z okularów pomaga nie tylko efektywnie chronić osoby je noszące
przed zakażeniem, ale dzięki odpowiedniej korekcji, zmniejszyć efekt zmęczenia wzroku.
• W ocenie wielu ekspertów okulary zostały uznane za element wspierający walkę z wirusem. Dlatego mając pełną świadomość konieczności ochrony naszych oczu, a także korzyści, jakie wynikają z noszenia dobrze dobranych okularów, podjęliśmy
decyzję o wsparciu ośrodków medycznych.
Jesteśmy przekonani, że każdy pracownik jednostek medycznych, w tym ciężkim czasie wyczerpującej służby, powinien być
wyposażony w najlepsze okulary. Zmniejszą one ryzyko zakażenia, jednocześnie podnosząc komfort pracy i poczucie bezpieczeństwa wpływając pozytywnie na ogólną kondycję całego organizmu.

SZPITALE W OKULARACH
SZPITALE W OKULARACH to bezprecedensowa forma wsparcia służby zdrowia w walce z koronawirusem:

NA RĘCE PRACOWNIKÓW PLACÓWEK MEDYCZNYCH PRZEKAŻEMY

30.000 OKULARÓW KOREKCYJNYCH
WYKONANYCH Z INDYWIDUALNYMI MOCAMI SOCZEWEK DLA KAŻDEGO PRACOWNIKA
Pozwolą one nie tylko zwiększyć ochronę przed niebezpiecznym wirusem, ale także skorygować i odciążyć wzrok
przemęczony do granic możliwości intensywną pracą, stresem i wysiłkiem fizycznym. Ponadto do części modeli
naszych okularów opracowaliśmy przyłbice, które w razie konieczności można umocować na oprawie i dodatkowo
podnieść stopień zabezpieczenia.
Naszym celem jest pomoc - a tym samym wyrażenie wdzięczności wszystkim, które swoim heroicznym, nadludzkim
zaangażowaniem, działają na pierwszej linii frontu walki o zdrowie, a więc lepsze jutro nas wszystkich.

WEŹ UDZIAŁ W AKCJI! ZGŁOŚ SWOJĄ PLACÓWKĘ!
Procedura darowizny jest bardzo prosta i nie wymaga więcej niż 5 min uwagi każdego z pracowników placówki.

JAK PRZYSTĄPIĆ DO AKCJI
I OTRZYMAĆ DOPASOWANE OKULARY?
Zespół naszych specjalistów: designerów i optometrystów przygotował bardzo prosty i intuicyjny
mechanizm, dzięki któremu w najbliższym czasie trafią do Państwa gotowe, indywidualnie dopasowane fasonem i mocami, okulary.
Aby przystąpić do naszej akcji, wystarczy wykonać 4 kroki:
1. WYRAZIĆ CHĘĆ UCZESTNICTWA, POPARTĄ PODPISANIEM UMOWY DAROWIZNY
ORAZ ZADEKLAROWAĆ POTRZEBNĄ LICZBĘ OKULARÓW
2. DOBRAĆ OPRAWY DLA PRACOWNIKÓW SPOŚRÓD OPRAW WYSŁANYCH PRZEZ NAS DO PLACÓWKI MEDYCZNEJ
3. WYPEŁNIĆ FORMULARZ NA KOPERCIE, PODAJĄC W NIM MOCE DO SOCZEWEK KAŻDEGO PRACOWNIKA
(LUB ZAŁĄCZYĆ GOTOWĄ RECEPTĘ)
4. ODESŁAĆ WYPEŁNIONE KOPERTY Z OPRAWAMI DO SIEDZIBY FIRMY (ul. Chodzieska 15, 60-418 Poznań)
Wykonamy soczewki do wybranej oprawy i odeślemy do placówki gotowe okulary z korekcją.
Zapewniamy, że jesteśmy zaangażowani i zmotywowani do działania, a przed wszystkim świadomi Państwa potrzeb.
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POGLĄDOWE OPRAWY W RAMACH DAROWIZNY

STELLA C03b

SOLOIST C02m

OLAF C07 A

MINI CAMBRIDGE C02b

VENUS C02b

MAUDE C03b

NEW WAVE C04b

MYSTERIOUS C02

Więcej informacji na www.czasnawzrok.pl
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PARTNER Z Y WSPIER AJĄCY:

