
KWALITEIT EN KEUZE VOOR UW KIND 

DRIE SOORTEN WINKELMODULES (SMALL, MEDIUM EN LARGE)

DE MARKETINGPAKKETTEN

                SMALL

• Met de Small module heeft u 
minimaal 60 monturen in de 
winkel verdeeld over alle mogelijke 
merken.

• Een week per maand staat uw 
more for kids op Facebook en 
Instagram centraal.

• We richten ons op ouders van kin-
deren die eerder naar kinderbrillen 
hebben gezocht.

• Pakketwaarde: minimaal €225,-

               MEDIUM

• Met de Medium module heeft 
u minimaal 80 munturen in 
de winkel verdeeld over alle 
mogelijke merken.

• Small pakket
                            +
• Google adworks: we kiezen 

woorden waar klanten in uw 
omgeving naar kunnen zoeken. 

• Pakketwaarde: minimaal €375,-

                 LARGE

• Met de Large module heeft u 
minimaal 100 monturen in de 
winkel verdeeld over alle mogelijke 
merken.

• Medium pakket
                       +
• Uitbreiding naar Youtube en grotere 

Nederlandse websites zoals NU.nl
• Pakketwaarde: minimaal €650,-

             EXTRA LARGE

• Besteed een deel van uw 
budget aan onze marketing 
en wij doen al het werk.

• Wordt gepersonaliseerd 
voor uw winkel opgetuigd.

• Pakketwaarde: in overleg

More for kids zal uw kinderbrillencollectie het hele jaar door blijven promoten. 

- Wij willen de zich orienterende klant in uw regio op uw More for kids collectie gaan wijzen.
- More for kids is alleen beschikbaar bij de onafhandelijke opticien waardoor we een onderscheid 
maken op kwaliteit en aanbod ten opzichte van ketenbedrijven.
- In plaats van het geven van een korting investeren wij 15% van onze inkomsten in de online 
marketing.
- We bieden u een mogelijkheid om deze samenwerking tegen kostprijs uit te breiden.
- Het kost geen tijd maar vergroot uw bereik.

Wij bieden de volgende pakketten:

PRESENTEERT 

DE KINDERBRILLENWINKEL VAN NEDERLAND



PROFITEER MEE EN SLUIT JE AAN BIJ DE 
KINDERBRILLENWINKEL VAN NEDERLAND 

De collectie van More for kids is zorgvuldig samengesteld en biedt een complete kinderhoek. 
Voor elke leeft ijd een geschikt montuur, want u kan kiezen uit 13 collecties van 10 merken. Naast 
Vingino Eyewear, de best doorverkochte kinderbril van Nederland, bieden we hoogwaardige 
titanium brillen van Strong, kwalitatief hoogwaardige collecties van IVKO, een budgetcollectie plus 
zonne- en sportbrillen. Allemaal speciaal voor kinderen zodat die gegarandeerd bij u zullen slagen.

Voor meer info of een afspraak met een van onze vertegenwoordigers 
neem contact op via info@more-eyewear.com of bel 020 - 408 07 37

DE COLLECTIE

Vingino Eyewear Vingino Sun Strong Eyewear

Vulkani Mia and Me How to train your dragon

Nicci Vaude Lillebi

HET CONCEPT

More for kids is een shop-in-shop concept exclusief voor de onafh ankelijke opticien. Ons doel is 
ouders met kinderen te overtuigen dat hun kind altijd slaagt door de ruime keuze en de kwaliteit 
bij u in huis.

Hoe werken wij?

• Een geheel verzorgde kinderbrillenhoek zonder zorgen.
• Altijd een grote up-to-date collectie.
• Nooit meer afschrijven op kinderbrillen.
• Een gevarieerd aanbod tot wel 10 verschillende merken.
• Een bijbehorende, speciaal voor u gemaakte continue marketingcampagne. 
• Van zoekopdracht in Google tot een bezoek in uw winkel.
• Goede upsale mogelijkheden met zonne- en sportbrillen.
• Goede mogelijkheden voor loyaliteit- of spaarplannen.

Heeft  u er behoeft e aan de kinderbrillenhoek voor eens en voor altijd aan te pakken?
Sluit u nu aan. Wij regelen de monturen en u doet waar u goed in bent, de verkoop en het 
glasadvies. Nadat u deze samenwerking bent aangegaan zullen wij ervoor zorgen dat de collectie 
altijd up to date blijft  en dat uw kinderbrillen altijd onder de aandacht van de oriënterende oud-
ers komt.

We hebben 3 soorten winkelmodules, small - medium - large. Iedereen kan meedoen want hoe 
meer deelnemers hoe meer we elkaar versterken. 

More for kids, kwaliteit en keuze voor uw klant.

MORE FOR KIDS 


