
                    
 

 

 

București, 2022 Martie 31  

 

Luneau Technology a devenit Visionix 
 
 

Începând cu 31 martie 2022, Luneau Technology devine Visionix și se poziționează drept 
specialist global în îngijirea vederii. Odată cu rebrandingul, Luneau Technology adoptă și o 
nouă identitate vizuală. 

 
Strategia de rebranduire răspunde atât creșterii accelerate a grupului francez, cât și reafirmării 
viziunii corporative bazate pe o platformă multimodală. 
 
„În ultimii ani, afacerea s-a dezvoltat semnificativ, iar noua noastră strategie de brand reprezintă 
o transformare firească a acestei evoluții”, a afirmat dr. Marc Abitbol, președintele Visionix. 
„Astăzi, Visionix oferă o gamă integrată de produse dedicate profesioniștilor din domeniul 
sănătății vederii. Ambiția noastră este de a fi, deopotrivă, un lider mondial și un partener credibil, 
sprijinind profesioniștii și facilitând îngrijirea vederii pacienților din toată lumea.” a subliniat în 
continuare dl Abitbol. 
Pentru Visionix, întregul proiect de rebranding reprezintă oportunitatea de a-și crește 
vizibilitatea și reputația la nivel mondial. Noul logo exprimă o mișcare ascendentă ce sugerează 3 
concepte-cheie: inovație, inspirație și viteză. Au fost preferate culorile portocaliu și albastru 
întrucât punctează angajamentul companiei în domeniul sănătății. În plus, Visionix lansează azi și 
un nou website care oferă clienților săi o experiență personalizată. Pagina web se adresează 
celor 3 tipologii majore de clienți - oftalmologi, optometriști sau opticieni, userii având 
posibilitatea de a comunica online cu un centru de resurse informaționale.  
 
„Noua noastră identitate este inovatoare, modernă și profesională – atribute pe care le folosim 
pentru a descrie nu numai imaginea noastră, ci și soluțiile pe care le oferim clienților noștri ce 
doresc să-și dezvolte afacerea”, a declarat dr. Abitbol. 
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https://www.visionix.com/


                    
 

 

 

Despre grupul francez Visionix  
Cu sediul în Franța, Visionix produce și furnizează soluții fiabile, funcționale și precise de imagistică și 
diagnosticare a afecțiunilor oculare, ce includ aparate pentru investigarea refracției oculare și a 
camerei anterioare, aparate pentru investigarea retinei și a camerei posterioare (tomografia în 
coerență optică OCT), precum și echipamente pentru atelierul de optică medicală (sisteme de șlefuit 
lentile pe contur). Visionix va continua să utilizeze cele mai recente tehnologii - bazate pe 
automatizare, miniaturizare ori inteligență artificială - pentru a sprijini toți profesioniștii să răspundă 
actualei cereri exponențiale de îngrijire a vederii.  

 

Brandul umbrelă Visionix include fostele mărci individuale Luneau, Briot-Weco (specializat în 
echipamente de șlefuire pe contur a lentilelor oftalmice), Visionix (diagnosticare și refracție oculară), 
Next Sight (screening-ul retinei și aplicații de telemedicină) și Optovue (tehnologii OCT și OCTA - 
tomografia în coerență optică). Astăzi, produsele Visionix sunt utilizate de peste 115000 de 
profesioniști din întreaga lume. 
Începând din septembrie 1998, Sover Optica este distribuitor autorizat Briot pentru România. 
 
 
 

Despre brandul Visionix  
În 1994, dr. Marc Abitbol a lansat brandul Visionix® cu ambiția de a face tuturor accesibilă tehnologia 
frontului de undă (cunoscută și drept Shack Hartmann technology). Această tehnologie a fost inițial 
rezervată cercetării spațiului cosmic, fiind extrem de utilă în astronomie. Viziunea doctorului Abitbol 
era să o implementeze și în sectorul îngrijirii vederii, integrând-o în dispozitivele de diagnosticare și 
măsurare a refracției.  
Inovarea continuă a fost cultivată în întreaga companie, Visionix având acum centre de cercetare și 
dezvoltare situate atât în Israel, cât și în Franța. 
 

https://www.visionix.com/us/about-us/
https://www.visionix.com/us/about-us/
http://www.soveroptica.ro/branduri/briot/
https://www.visionix.com/about-us/

