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GENERATION SILMO! 
 

 
De SILMO blijft zich na tientallen edities nog steeds ontwikkelen, dankzij generaties 
van enthousiaste, gedreven professionals die de hele optiek- en eyewearbranche 
samenbrengen. Maar ook dankzij de SILMO-organisatie die zich inspant om het 
hoofd te bieden aan marktschommelingen, technologische vooruitgang, sociale 
veranderingen en ethische normen, en nog veel meer. 

 

In de loop van de geschiedenis staan de mensheid en de planeet voor grote 
uitdagingen en steeds weer nieuwe vraagstukken. Ook de optiekbranche streeft ernaar 
het milieu te beschermen, duurzame en verantwoorde productiewijzen te garanderen 
om het milieu niet te schaden, en te voorzien in de behoefte aan visuele correctie van 
miljoenen mannen en vrouwen. Deze uitdagingen kunnen redelijkerwijs worden 
overwonnen door de vele talenten van de optiek- en de eyewearbranche samen te 
brengen, een vooruitstrevende sector die investeert in de toekomst en anticipeert op 
baanbrekende innovaties. De SILMO PARIS is dé place to be voor trendspotten, 
ontdekken en netwerken met alle professionals die deelnemen aan structurel e 
ontwikkeling van de toekomstige optiek- en eyewearbranche. 
 

 

Voor Generation SILMO is de Parijse vakbeurs hét evenement dat inspiratie 
combineert met als doel creativiteit en nieuwe trends in de kijker te zetten. Het is het 
brandpunt voor visionairs. Want de SILMO Generation gelooft in de toekomst en laat 
dat bij iedere editie zien, door de beste knowhow en expertise ter wereld op het 
gebied van optiek en eyewear gedurende 4 dagen samen te brengen.   
 
Aarzel niet en bezoek de SILMO Paris van 29 september t/m 2 oktober 2023! 
 
  

Persbericht 

Amsterdam, februari 2023. 
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SILMO ACROSS THE WORLD 

 

• SILMO SINGAPORE - 12 t/m 14 april '23 
• SILMO SHOWROOM: De eendaagse Silmo Experience 

• PORTO - 16 mei '23 

• PRAAG - 4 juni '23 
• SILMO PARIJS - 29 september tot 2 oktober '23 

• SILMO ISTANBUL - 23 t/m 26 november '23 - 10e verjaardag editie! 
 
 

 
Noot voor de redactie 

 
Dit is een persbericht van Promosalons Nederland, de Nederlandse vertegenwoordiging van de Franse 

vakbeurzen. 
Suikersilo Oost 13, 1165 MS Halfweg, tel. 020-4620020, e-mail netherlands@promosalons.com 

 
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen: Coen Rosdorff en Martha Elsdijk 

(bezoekers/persinformatie) of Oualid El Hajjioui (exposantenbegeleiding) 
Op www.silmoparis.com kunt u terecht voor het downloaden van de laatste persberichten, persdossiers, 

nieuwsbrieven, marktschetsen, foto’s en logo’s. In de speciale digital pressroom vindt u persberichten van de 
SILMO, samen met een persmap en visuals. 
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