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c O v e r s t O r y

Platte tekst
Wat maakt een bedrijf bijzonder? Wie zijn zij? Hoe spelen zij in op de ontwik-
kelingen in een dynamische markt? Vragen waar elke ondernemer constant 
mee bezig is. Zo ook bij Holland Optical Company. Het Nederlandse HOC 
werd in 1981 in Diemen opgericht door Lou Teunissen. In 1998 kwam HOC in 
handen van BBGR, één van de belangrijkste leveranciers voor de ontwikkeling 
en productie van hoogwaardige brillenglazen, coatings en services. HOC en 
BBGR hebben sindsdien een sterk partnership opgebouwd, waarmee opticiens 
zich in hun bedrijfsvoering kunnen onderscheiden. Belangrijk, zeker in een 
tijd waarin de marktontwikkelingen zich in snel tempo opvolgen, filiaalbedrij-
ven veel communicatiekracht tonen en nieuwe toetreders op de markt komen. 
Tegelijk willen consumenten meer aandacht voor complete oogzorg en vragen 
naar nieuwe kijkoplossingen voor een steeds actievere lifestyle. De redactie 
treedt in gesprek met Rob van Groeningen, directeur HOC en HOI over hoe 
het bedrijf met nieuwe initiatieven, services en verkooptools de opticien ster-
ker maakt in zijn positie.    

Rob van Groeningen: “De zelfstandige opticien is degene met de beste profes-
sionele en complete oogzorg, waar de consument op kan vertrouwen.  Hij of zij 
ontzorgt als het ware de consument voor totale oogzorg, van optometrie tot het 
aanbieden van de verschillende kijkoplossingen. De opticien kan zijn analyse en 
gekozen kijkadvies volledig afstemmen op de veeleisende consumenten. HOC is 
hierin vaak een vertrouwde keuze als partner, waarin de kwaliteit en opbouw van 
het HOC/BBGR glasprogramma, service, creatieve communicatie en maatwerk-
promoties voor de opticien centraal staan.”

’’HOC is ’’Always Closer” om vanuit een sterke betrokkenheid opticiens te ont-
zorgen in hun keuze uit een flexibel aanbod van kwalitatief hoogwaardige brillen-
glazen, instrumenten en services. De opticien kan hier samen met ons sales- en 
marketingteam ‘a la carte’ uit kiezen”.

Reageren op de veranderende markt
’’Zowel tijdens het congres Optitrade & Trends als in de verschillende vakbladen, 
websites, beurzen en meetings worden opticiens geïnformeerd over de snel ver-
anderende markt, zowel vanuit de aanbieders als consumentengedrag. Nieuwe 
bedrijven betreden de (online)markt met winkelconcepten en een snel aanbod 
in mode. Concepten waarbij de aankoop van twee brillen eerder regel dan uit-
zondering is. De filiaalbedrijven op hun beurt hebben een nieuwe prijsperceptie 
gegeven door de vele prijspromoties en het aanbieden van een (soms gratis) 2e 
of 3e paar.’’

Succes met Polaroid op sterkte
Ellen Kok, Product Manager bij HOC: “Met nieuwe concepten spelen wij direct 
in op de nieuwe kansen in deze dynamische markt. De introductie van Polaroid 
zonneglazen op sterkte in de maand april is een succesvol voorbeeld. Met een 
compleet pakket ondersteunende communicatiematerialen hebben relaties 
met name in de maanden mei tot en met augustus veel succes gehad. Logisch 
natuurlijk, maar bescherming tegen laaghangende zon is in het najaar eveneens 
belangrijk in het advies voor de consument.’’

Introductie Fit2Fashion Complete Pair
“Wij introduceren met Fit2Fashion een concept dat een bijdrage kan zijn voor het 
aanbieden van een extra bril. Zeker als dit past in het aanbieden van extra betaal-
bare kijkoplossingen voor consumenten. De Fit2Fashion collectie bestaat uit 56 
modieuze rand-, nylor en glasbrillen. In combinatie met de monturen wordt een 
geselecteerd assortiment  index 160 brillenglazen en coatings met verschillende 
extra opties aangeboden.’’

’’De opticien bestelt het extra montuur en brillenglazen als “complete pair”. HOC 
zorgt voor het inslijpen en opsturen naar de opticien van het complete montuur 
met etui. Het concept voor de extra bril is zeer geschikt voor zowel enkelvoudig, 
multifocaal, bureaubril als zonnebril. Met Fit2Fashion heeft de opticien een aan-
trekkelijk aanbod dat past bij iedere doelgroep en actieve lifestyle.” 

“Het beschermen van het oog bijvoorbeeld tegen de schadelijke effecten van UV 
stralen, of het HEL-licht bij dagelijks gebruik van digitale apparatuur. Maar ook 
het beschermen van de ogen tijdens het sporten of het hebben van een reservebril 
voor in de auto in geval van nood. De klant bewust maken van nieuwe ‘visual 
needs’, ‘new lifestyle’ en ‘new desires’.”

Rob van Groeningen tot slot: “Als je nu keuzes durft te maken met slimme kijkop-
lossingen zal de totale kwaliteit-prijs propositie verbeteren en consumenten daar 
positief op reageren. Meerdere brillen geeft extra waarde aan het totale oogzorg-
pakket in combinatie met de eerste bril”.

Voor aanvullende informatie: 
Holland Optical Company
Tel. +31 (0)20 6951951
www.hocsite.com

HOC introduceert  
Fit2Fashion complete pair

◀ De opticien kan met de nieuwste innovaties van HOC/BBGR flexibele  

kijkoplossingen bieden

Fit2Fashion het nieuwe complete pair concept voor uw extra brilpromotie ▶

HOC ondersteunt de introductie met nieuwe fraaie campagnebeelden ▶

Fit2Fashion collectie voor een extra bril  ▼


