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Maak consumenten bewust 

van extra kijkoplossingen

Montuur
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TECHNIEK EN INNOVATIE

plete oogzorg”, benadrukt Van der Voort. “Als leverancier 
wil HOC ook in dit concept de opticien volledig ontzorgen.  
De tweede bril gaat de werkplaats van de opticien daarom 
niet extra belasten, want deze wordt door HOC als ‘com-
plete pair’ afgeleverd, dus inclusief het inslijpen van de 
brillenglazen. Een compleet aanbod van montuur, etui en 
brillenglazen als nieuw complete pair”. 

De Fit2Fashion-collectie is uiterst functioneel in opzet en 
presentatie met een compacte collectie uitgebalanceerde 
monturen. De opbouw is volledig afgestemd op het inzet-
ten van alle belangrijke typen brillenglazen. “Hierin heeft 
de opticien met Fit2Fashion geen enkele beperkingen om 
consumenten extra kijkoplossingen met het hoogste kijk-
comfort aan te bieden. De collectie bestaat uit modieuze 
rand-, nylor én glasbrillen, gecombineerd met de brillen-
glazen. En altijd in index 1.60 voor extra draagcomfort 
 tegen zeer aantrekkelijke inkoopprijzen”, zegt Frank van 
der Voort. “De Fit2Fashion collectie bestaat uit 56 mon-
turen verdeeld over 7 collecties. Opticiens kunnen al star-
ten met een set van 24 monturen, opgebouwd uit 3 basis-
collecties. De introductie van het Fit2Fashion concept met 
de monturencollecties is in oktober gestart, en de eerste 
 reacties zijn positief. Opticiens ervaren dit als welkome 
aanvulling op de ondersteuning van HOC om zich voor 
hun consumenten nog extra te onderscheiden”. 

always closer met maatwerk 
HOC ontwikkelt samen met opticiens regelmatig speci-
fieke maatwerkconcepten en onderscheidende communi-
catie voor opticiens. Nieuwe initiatieven om de opticien 
in zijn bedrijfsvoering te ondersteunen. Hierbij kunnen 
 opticiens vertrouwen op de hoogwaardige kwaliteit van 
brillenglazen van BBGR Frankrijk, één van de meest suc-
cesvolle leveranciers in Europa. “Onze directe betrok-
kenheid en  samenwerking met onze relaties vanuit onze 
Always Closer filosofie wordt met de introductie van het 
nieuwe Fit2Fashion concept wederom bevestigd”.

“Als de opticien de combinatie van mode, functie en  extra 
waarde aan de nieuwe bril kan toevoegen, gaan consumen-
ten de waardeperceptie van het totale geleverde product 
nog meer waarderen. Het versterkt de loyaliteit, waardoor 
de opticien zich verder positief kan profileren en onder-
scheiden”, opent Frank van der Voort. “De optiek is sterk 
in beweging, zowel op aanbieders-, als op consumenten-
niveau. De positie van de opticien wordt qua aandeel 
brillen (ongeveer 1 op de 5) door diverse aanbieders be-
concurreerd. En we weten in ieder geval dat het niet op 
‘prijs’ wordt gewonnen. Natuurlijk, de opticien heeft een 
onderscheidend product, biedt persoonlijke aandacht, ser-
vice, kennis van zaken en gaat voor ‘goed zien en er goed 
uitzien’. Hiervoor biedt HOC vele innovatieve kijkoplos-
singen voor de perfecte nieuwe bril. Tegelijkertijd realise-
ren wij ons, dat ook consumenten bij opticiens  regelmatig 
 geïnteresseerd zijn in de aankoop van meerdere nieuwe 
brillen in combinatie met andere kijksituaties. In verschil-
lende presen taties en congressen, zoals Optitrade & 
Trends is hier ook veel aandacht voor om opticiens met 
nieuwe concepten te ondersteunen”.

‘het nieuwe fit2fashion complete pair concept 
voor de promotie van extra kijkoplossingen’ 
Dit staat in de introductiebrochure, die HOC onlangs uit-
bracht. HOC maakt hierin duidelijk dat de consument door 
de snel veranderende actieve en digitale lifestyle meer dan 
één bril, dus kijkoplossing nodig heeft. Slechts 1 op 10 con-
sumenten krijgt nu daadwerkelijk een extra bril aangebo-

den. “Een extra stimulans voor ons om dit nieuwe concept 
nu te introduceren”, zegt Van der Voort. “Geen gemiste 
kansen meer. Bied consumenten een extra multifocale bril, 
leesbril, zonnebril op sterkte, bureau- of computerbril, (re-
serve)bril voor in de auto of gewoon een modebril naast 
lenzen aan. Ze reageren er gegarandeerd positief op. Mede 
door de ondersteuning van dit complete concept verwach-
ten wij dat dit bij consumenten de waardeperceptie van de 
nieuwe bril verhoogt”. 

Met het aanbieden van het Fit2Fashion concept worden 
consumenten zich direct bewust van de vele gebruiks-
momenten en dus de noodzaak voor verschillende kijk-
oplossingen met de extra bril. “De tweede bril moet een 
functie toevoegen tegen een aantrekkelijke prijs, die je 
 eigenlijk niet kan laten liggen. Dat houdt de waarde van de 
eerste bril intact. Kijk hierbij meer naar conversie en com-

in deel 1 en 2 van deze artikelreeks met holland optical company 
besteedden we  uitgebreid aandacht aan het dna van hoc, de reacties 
op de marktontwikkelingen en verschillende kansen voor opticiens 
om zich herkenbaar te onderscheiden. samen met de relaties van 
hoc worden regelmatig nieuwe concepten en maatwerkvoorstellen 
aangeboden om hier met succes op in te spelen. 

het nieuwste voorbeeld is fit2fashion complete pair. de eerste reac-
ties en resultaten zijn veelbelovend volgens sales manager frank 
van der voort. 
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