
 

 

CIBA VISION/Alcon Vision Care 

 FIRST PROGRAM - EDUKACIJA ZA DJELATNIKE OPTIKA  

ZAGREB, 04.-05.travnja 2013. 

Jeste li sigurni da Vaši djelatnici posjeduju zadovoljavajuće znanje o 

kontaktnim lećama? Prezentiraju li ih stručno 

potencijalnim kupcima?  

Koliko ste više mogli zaraditi kroz uspješnu prodaju 

kontaktnih leća?  

 

 

 

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na ciklus predavanja FIRST Program,  

CIBA VISION/Alcon Vision Care trening za djelatnike optika. 

CIBA VISION osmislila je trening za djelatnike optika kako bi unaprijedila njihove vještine i 

poboljšala  znanje osoba koje u optici komuniciraju s krajnjim korisnicima, pružaju im informacije o 

kontaktnim lećama te nude kontaktne leće kao opciju korekcije vida, uz naočale. 

Predavanja će se održati u Zagrebu, u hotelu Palace, 04.-05.travnja 2013. a držat će ih g.Marko 

Krivec, optometrist. Nakon završenog treninga, sudionici postaju Certificirani savjetnici za CIBA 

VISION kontaktne leće. 

Važno: predavanja će se bodovati za Certifikat kvalitete Hrvatskog društva optičara i optometrista.  

Trening se sastoji od 6 modula koji obuhvaćaju teme vida općenito te se dalje bave detaljima o 

kontaktnim lećama i njhovom održavanju. Nakon svakog modula, kratkim testom provjeravatiće se 

usvojeno znanje polaznika predavanja. 

Termini predavanja određeni su kako bi djelatnici mogli kombinirati predavanje s poslom/smjenama, 

sa željom da ih što više prisustvuje. Raspored možete pronaći na sljedećoj stranici. 

  



Kratki opis programa predavanja:
 
Moduli 1–3 bave se razumijevanjem osjetila vida, mjerenjem vida te korekcijom vida pomoću 

kontaktnih leća.  

Moduli 4-6 detaljnije obrađuju tematiku kontaktnih leća, pregled za kontaktne leće, rukovanje i 

održavanje te pristup i komunikaciju pri prodaju kontaktnih leća.

Želimo naglasiti kako su predavanja besplatn

karaktera. Cilj nam je na ovaj način unaprijediti našu međusobnu suradnju. Svakako preporučamo da 

odvojite vrijeme kako bi svi Vaši djelatnici prisustvovali predavanjima. Želimo podići razinu znanja 

Vaših djelatnika te time unaprijediti ne samo njihovo znanje već i razinu kvalitete Vašeg posla. Što su 

Vaši djelatnici kvalitetnije educirani, to će biti uspješniji te će se time autom

kontaktnim lećama, a i ostalim proizvodima.

Molimo Vas da prijavite svoje djelatnike 

brojeve telefona 01/2335-696, 01/2335

Radujemo se prisustvu Vaših djelatnika u velikom broju!

 

RASPORED PREDAVANJA 

 

Prijave molimo najkasnije do 22.

01/2335-696, 01/2335-698. 

 

Srdačan pozdrav, 

 

4.travnja 

 

 

16.00-18.00 Moduli 1-2 

18.00-18.30  Pauza za kavu 

19.00-20.00 Modul 3 

 

Kratki opis programa predavanja: 

zumijevanjem osjetila vida, mjerenjem vida te korekcijom vida pomoću 
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09.00–11.00 Moduli 4-5 

11.00-11.30 Pauza za kavu 

11.30-13.00 Modul 6 
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