
Extra inkoopvoordeel voor de opticien

Het Optitrade Premium Partnership-programma (OPP) is gebaseerd

op een loyaltysamenwerking tussen de Optitrade-deelnemer

en ProDesign International. ProDesign biedt voorraadmonturen

met een korting van 50%. In ruil daarvoor zal de opticien (OPP-partner)

elk verkocht montuur direct nabestellen waardoor er een

hoge omzetsnelheid wordt behaald.

Hoe werkt het OPP-concept?
• ProDesign-monturen worden voor uw voorraad geleverd tegen een  

 sterk gereduceerde prijs (-50%).

• Alle verkochte monturen moeten telefonisch of via de webshop  

 worden nabesteld, zodat het voorraadniveau constant blijft.  

 Bovendien zien uw klanten op deze manier altijd direct de best  

 verkochte monturen.

• Voor de opticien gelden twee ProDesign-condities: 

  » Een eerste OPP-order met 50% korting;

   » Daaropvolgende normale bestellingen met minimaal 5%  

     korting. 

(Korting op alle Optitrade-facturen volgens de Optitrade-voorwaarden

én een zeer aantrekkelijke OPP-jaarbonus.)

Betalingsvoorwaarden:
De eerste order wordt pas na 60 dagen in rekening gebracht. Voor de 

volgende, gewone orders gelden de Optitrade-voorwaarden.

Verzendkosten
• Alle bestellingen via de webshop worden geleverd zonder   

 portokosten;

• Alle telefonische bestellingen (nabestellingen, zichtzendingen  

 worden geleverd incl. € 6,- verzendkosten (excl. garantiegevallen);

• Alle bestellingen die geplaatst worden bij de vertegenwoordiger  

 zullen worden geleverd excl. € 8,- verzendkosten;

• Voor de retournering/ruiling van monturen geldt dat de Optitrade- 

 deelnemer de verzendkosten naar Denemarken betaalt.

Voordelen voor de opticien
• 50% korting op uw voorraadaccount.

• Recht op omruilen – 1 op 1

• Monturen die niet goed doorverkopen, kunnen worden geruild voor  

 nieuwe modellen. Dit betekent dat binnen een periode van een  

 jaar (in plm. 3 bezoeken), de volledige OPP-voorraad één keer is  

 gewisseld.

• Geen voorraadrisico.

• 100% controle op eigen voorraadniveau.

• Iedere opticien kan een eigen selectie ProDesign-monturen  

 samenstellen (voorraad van min. 40 stuks).

• Omloopsnelheid van de voorraad gemiddeld 2,0 of hoger.

• 17% meer cashflow t.o.v. een traditionele winkel/inkoop.

• 49% meer omzet t.o.v. een traditionele winkel/inkoop

• Alle monturen die via de ProDesign-webshop worden besteld,  

 worden geleverd zonder portokosten.

• Drie keer per jaar stelt de opticien in overleg met ProDesign het  

 assortiment voor de daaropvolgende 4 maanden samen.

• De vertegenwoordigers komen in de winkel op bezoek om er zeker  

 van te zijn dat het assortiment altijd bestaat uit de meest actuele  

 ProDesign-modellen.

• Iedere winkel krijgt de meest recente ProDesign-instoremarketing 

 materialen en etalagedisplays aangeboden.

• Aantrekkelijke nieuwe OPP-bonus die hoger is dan de normale  

 Optitrade-bonus. De OPP-bonus is gebaseerd op een hoge rotatie  

 van de voorraad en niet op uw netto-omzet.

Meer informatie?
Neem dan contact op met uw Accountmanager of met Optitrade

Retailgroep, T. +31 (0)30 634 31 32.
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