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NÄE ry - Näkemisen ja silmäterveyden toimiala 

Kutsu lehdistölle 
Toimialakatsaus 2016: Optisen alan vähittäiskaupan tunnusluvut 2.3. klo 9:00 

Kutsumme median edustajat kuulemaan, miten optisen alan vähittäiskauppa pärjäsi viime vuonna ja miltä tulevaisuus 
näyttää. Tilaisuudessa kerromme tuotekaupan ja näönhuollonpalveluiden myyntiluvut, yritysten markkinaosuudet ja 
liikevaihtotiedot sekä näönhuollon tuotteiden myynti- ja hintakehityksen suunnat.  

Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala kertoo puheenvuorossaan kaupan näkymistä sekä kaupan ja palveluiden 
potentiaalista kansantalouden rakentajana. Terveyspalveluiden ja kaupan kohtaamisen mahdollisuuksia valottaa 
Lääkäripalveluyritykset ry:n toiminnanjohtaja Ismo Partanen. Paneelikeskustelussa toimialan ketjujen johtajat avaavat 
näkemyksiään edellisvuodesta sekä tulevaisuuden suunnista.  

Ohjelma 

Klo 9:00 Aamiainen tarjolla | Ilmoittautuminen 

Klo 9:30 Kaupan näkymät – kauppa ja palvelut luovat menestystä | Juhani Pekkala, toimitusjohtaja, Kaupan liitto 

Klo 9:40 Sote, silmäterveys ja digitalisaatio – terveyspalveluiden tulevaisuudensuunnat | Ismo Partanen, 
toiminnanjohtaja, Lääkäripalveluyritykset ry.  

Klo 09:50 Optisen alan vähittäiskaupan tunnusluvut – katsaus vuoteen 2016 | Panu Tast, toimitusjohtaja, Näkemisen ja 
silmäterveyden toimiala ry. 

Klo 10:10 Johtajapaneeli: Näkemisen ja silmäterveyden toimialan ajankohtaiset kysymykset | Paneelikeskustelussa 
toimitusjohtaja Pasi Kohmo (Silmäasema), toimitusjohtaja Vesa Mars (Synsam), Näe ry:n puheenjohtaja Pekka Palmu 
(Silmäoptikot Palmu), maajohtaja Erkki Tala (Specsavers), myyntijohtaja Anu Tola (Instru optiikka), ja 
asiakkuuspäällikkö Vesa Vaine (Fenno Optiikka). 

Klo 10:30 Kysymykset ja keskustelua 

Klo 11:00 Tilaisuus päättyy 

Tilaisuudessa on aamiaistarjoilu. Tarjoilujen mitoittamisen vuoksi toivomme ilmoittautumisia viimeistään maanantaina 
27.2.2017. Ilmoittautumiset ja lisätiedot: tiedottaja Meri Karppanen, meri.karppanen@naery.fi, 040 922 3171. 

Aika: torstai 2.3.2017 klo 9:00 – 11:00. 
Paikka: Tapahtumatalo Bank, Unioninkatu 20, 00130 Helsinki. 

 

Seuraa meitä: Facebook Twitter LinkedIn 

Näkemisen ja silmäterveyden toimiala (NÄE ry) syntyi keväällä 2016, kun optikkoliikkeet ja yksityiset silmäklinikat sekä 
niitä palvelevat valmistajat, maahantuojat ja tukkukaupat yhdistivät voimansa. NÄE ry vastaa toimialan elinkeino-, 
terveys- ja koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta, hoitaa alan viestintää sekä tuottaa tutkimustietoa ja koulutusta. 
Jäsenyritykset muodostavat yli 80 % toimialan liikevaihdosta. Yritysten lisäksi järjestöön kuuluu näkemisen ja 
silmäterveyden ammattilaisia kouluttavia oppilaitoksia ja heitä edustavia yhdistyksiä. NÄE ry on Kaupan liiton ja 
Suomen Yrittäjien toimialajärjestö. 

https://www.facebook.com/N%C3%84E-ry-236204639863439/
https://twitter.com/naetoimiala
https://www.linkedin.com/company/suomen-optikkoliikkeiden-liitto-sol---association-of-optical-retail-outlets-in-finland

