
                    
 

 

 

București, 2022 iunie 10  

 

Tris Ottica a primit două premii de excelență 

 
Pe data de 9 iunie 2022, producătorul italian Tris Ottica a primit două premii din partea 
„Filiera Produzione Occhiali”. Din cele 3 premii ce recompensează excelența, Tris Ottica a 
fost desemnată câștigătoare în categoria “cel cel mai bun producător italian de ochelari” 
(migliore azienda produttiva di occhiali finiti). De asemenea, Tris Ottica a primit premiul 
„+30 Excellence Award 2022”, distincție rezervată companiilor care lucrează și inovează de 
30 de ani pentru promovarea excelenței în cadrul industriei italiene de ochelari. 
 

 
Având misiunea să promoveze excelența în cadrul industriei italiene de profil, Filiera Produzione 
Occhiali a acordat 3 premii ce au vizat 3 categorii: cel mai bun producător italian de ochelari, cel 
mai bun furnizor și cea mai bună colecție independentă de ochelari fabricată în Italia. 
Desemnarea câștigătorilor s-a realizat pe baza unui sondaj online la care au participat opticieni 
independenți, operatori și producători din industria ochelarilor. 
 
Dacă premiul  “Migliore azienda produttiva di occhiali finiti” atestă expertiza și performanțele 
Tris Ottica în domeniul realizării ramelor de ochelari confecționate din acetat de celuloză, în 
schimb, premiul “+30 Excellence Award” recunoaște aportul Tris Ottica la consolidarea 
renumelui global al industriei italiene de profil. De 30 de ani, produsele Tris Ottica sunt rodul 



                    
 

 

 

unui concept integrat, fiecare pereche de ochelari fiind mărturia simbiozei dintre materiale, 
designer și procesul de fabricație, toate purtând eticheta Made in Italy. 
 
Referindu-se la conceptul integrat de fabricație, Laura Rattaro, designerul Tris Ottica, a afirmat: 
“Manufactura italiană este un punct forte pentru Tris Ottica, un producător ai cărui ochelari sunt 
proiectați într-un cadru perfect integrat. Eticheta «Made in Italy» nu este suficientă pentru a 
garanta succesul și calitatea unei perechi de ochelari.  «Made in Italy» trebuie să fie recunoscută 
drept o garanție nu numai pentru calitatea obiectului de design și a procesului de execuție, ci și 
pentru calitatea proiectării ochelarilor.” 
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Despre Tris Ottica 
Fondată în 1991, Tris Ottica este liderul industriei italiene în sectorul ramelor din acetat de celuloză. 
În 2011, echipa celor trei acționari – Ruggero Stramare, Caterino Coppe și Antonio Corrado – s-a 
extins cu încă doi membri – Luca Meneghin și Mario Righes. La ora actuală, Tris Ottica realizează 
anual peste 700.000 perechi de ochelari, producția revenind celor trei unități operaționale - situate în 
Auronzo di Cadorre și Segusino, în care lucrează 100 de persoane. Creativitatea echipei de proiectare 
condusă de designerul Laura Rattaro se completează perfect cu abilitățile tehnicienilor și artizanilor 
Tris Ottica, întregul efort fiind întruchipat de ochelarii Lamarca.  Colecție unică atât prin expresie, cât 
și prin ergonomie, house brandul Lamarca Eyewear reușește să genereze anual aproximativ 10% din 
cifra de afaceri Tris Ottica. Începând cu luna octombrie 2019, Sover Optica este distribuitor autorizat 
Lamarca Eyewear pentru România. 
 

 

Despre Filiera Produzione Occhiali (FPO) 
Reuniunea anuală Filiera Produzione Occhiali (FPO) este un eveniment  profesional organizat de Eidos 
Communication și Cegeka ce reprezintă interesele tuturor producătorilor italieni implicați în 
producția ochelarilor și a componentelor pentru ochelari. În pofida tuturor diferențelor existente 
între operatori, scopul FPO este de a dezvolta și consolida o viziune unitară asupra obiectivelor 
comune pentru protejarea districtelor implicate în producția de ochelari și promovarea excelenței 
italiene în întreaga lume. 
 
Reuniune ajunsă la cea de-a zecea ediție, Filiera Produzione Occhiali 2022 a prilejuit 4 mese rotunde 
pe teme de mare relevanță: Strategii inovatoare pentru lanțul de aprovizionare al viitorului, 
Segmentul de ochelari 100% Made in Italy, Inovație și creșterea afacerii prin digitalizarea 
proceselor■oportunități și necunoscute, Sustenabilitate și calitate în procesul de producție. 
Organizat de AIO (Associazione Italiana Ottici), evenimentul Filiera Produzione Occhiali 2022 a 
fost găzduit de CastelBrando, un celebru castel medieval fortificat situat în vecinătatea localității 
Cison di Valmarino (provincia Treviso). 
 
 

http://bit.ly/2N2eyxM
http://www.soveroptica.ro/branduri/lamarca/
http://www.eidos.co.it/
http://www.eidos.co.it/
https://www.cegeka.com/it/
https://www.federottica.org/wp/filiera-produzione-occhiali-compie-10-anni/

