
Het nieuwe concept van Optitrade & Not Just Vision
Omdat kwaliteit niet duur hoeft te zijn!

Als zelfstandig opticien verliest u ieder jaar een beetje marktaandeel 

aan de ketens, internet en branchevreemde kanalen. Aan hen zijn we 

de verkoop van leesbrillen kwijtgeraakt, zonnebrillen worden tegen-

woordig vooral buiten de optiek verkocht en de contactlenzenomzet 

verschuift richting ketens en internet. Nu is de ‘gemakkelijke’ bril aan 

de beurt. 

De ‘gemakkelijke bril’ 
Branchevreemde bedrijven spreken graag over de ‘gemakkelijke’ bril: 

hij is bedoeld voor de jonge consument die gewend is branchevreemd 

en via internet te kopen, de bril wordt gekocht zonder medische 

indicatie en is enkelvoudig. 

Zelfstandige opticiens verliezen de jonge consument die een ‘gemak-

kelijke’ bril wil, vanwege een te duur imago, een te rommelige collectie 

zonder focus, gebrek aan communicatie en het ontbreken van de 

juiste tone of voice. Kortom: de jonge consument mijdt de zelfstandige 

opticien omdat die te duur, te hoogdrempelig en te gecompliceerd 

wordt bevonden. 

Wilt u als zelfstandig opticien deze 
consumenten in úw winkel hebben?
Dan zult u hem en haar actief en met de juiste producten, de juiste 

tone of voice, de juiste USP’s en de juiste prijs moeten aanspreken!  

Om dat structureel, gericht en met de juiste argumenten te doen, 

heeft Optitrade Retailgroep samen met Not Just Vision EYEFASHIONIZE 

ontwikkeld. 

EYEFASHIONIZE is een concept -exclusief voor Optitrade-deelnemers- 

dat voorziet in de juiste collecties voor deze doelgroep, de juiste 

communicatie(middelen), actieve support, personeelstraining en 

marketingadvies. 

Opticiens die deelnemen aan EYEFASHIONIZE verplichten zich het 

concept actief en duidelijk zichtbaar aan te bieden (zowel in de winkel 

als in de diverse communicatie-uitingen) en de collectie met de 

geselecteerde merken op peil te houden.

Not Just Vision is de verantwoordelijke partij voor het onderhouden van 

het concept, het creëren van voldoende content en communicatie-

middelen, de actieve support en training van het verkoopteam en het 

marketingadvies.

Deelnemers van EYEFASHIONIZE betalen Not Just Vision een licentiefee 

van €995,- per jaar en de out-of-the-pocket kosten voor het individueel 

aangepaste drukwerk en inrichten van een EYEFASHIONIZE corner (met 

eigen logo, afmetingen etc.). 

Binnen het concept werken wij samen met de bijzondere, exclusieve 

en meer op jongeren gerichte merken Italia Independent en WEB. 

Deze merken passen uitstekend binnen de campagne en sluiten 

aan op de behoeft van deze jongere (enkelvoudige) consumenten. De 

collecties worden via de merken Italia Independent en WEB (Marcolin) 

ingekocht, geleverd en gefactureerd. 

De claim naar de consument kan op 2 
manieren worden ingevuld
•  ‘Vandaag nog met je nieuwe bril naar huis’

• ‘Omdat kwaliteit niet duur hoeft te zijn’

U bepaalt wat het beste past bij uw winkel.

De USP’s van EYEFASHIONIZE: 
1. Collectie merkmonturen voor duidelijke prijzen 

2. Kwaliteitsglazen voor een vaste lage prijs 

3. Deskundige oogmeting 

4. Service & garantie 

5. Bril wordt snel geleverd en afgesteld 

Hebt u interesse in EYEFASHIONIZE? 
Neem dan contact op met Jytte Hoeven van 

Not Just Vision via T. 06-575 707 15 

Of met uw Accountmanager van Optitrade: 

Bas Huismans (regio Zuid-Nederland) via T. 06-250 162 68 

Simone Jagtenberg (regio Midden-West Nederland) via T. 06-510 559 32 

Heike Baltes (regio Noord-Oost Nederland) via T. 06-139 682 94 
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