




A nossa História começa com o nome Mehmet Akin. De origem turca, este empresário, hoje diretor e proprietário das empresas Opticuss que nasceram na

Ucrânia em 2002. Em 2012 abre também portas na Rússia e este ano chega então ao mercado europeu, criando a Interopticuss no passado mês de Maio.

Mehmet conhece desde sempre o ramo da óptica. Iniciou-se aos 14 anos em várias empresas do sector, com cargos que foram crescendo, passando por

vários, entre eles, administrador e gerente. Havia o sonho de ter uma marca sua. Um dia, numa das suas inúmeras viagens, em Itália, inspirado no ambiente,

na cultura, na língua e na brisa que se fazia sentir, nasce a VENTO. Esta é uma marca ao estilo italiano Fashion Chic. Acrescentou o E para representar

Europa (VENTOE). Só mais tarde (2018) surge a ESTILO, que tanto em português, como em espanhol, quer dizer isso mesmo, Estilo! É uma marca para um

target muito mais irreverente que a VENTOE, com ousadia e, muito Street Fashion Style!

O projecto Interopticuss é liderado por uma equipa com mais de 32 anos de experiência no mercado.



É nossa missão poder oferecer ao consumidor final peças bonitas, confortáveis e de grande qualidade, tanto

em óculos escuros, como óculos graduados.

Trabalhamos no sentido dar aos nossos clientes (profissionais da óptica) a capacidade de comercializar um

produto facilmente vendável, que lidera a procura e as tendências do mercado, com margens bastante

generosas.

Sobre as marcas próprias (Ventoe e Estilo) trabalhamos desde a implementação da estratégia de marketing e

comunicação, bem como no aumento da notariedade das marcas, junto do consumidor final. Relativamente a

todas as outras marcas que fazem parte do portfólio da empresa, desenvolvemos as marcas como

distribuidores ou como agentes.
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