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NikoN staat wereldwijd bekeNd als eeN vaN de top hoNderd bekeNdste coNsumeNteNmerkeN eN 

wordt iN NederlaNd vertegeNwoordigd door hollaNd optical compaNy. NikoN heeft ééN duidelijk 

visie: meNseN iNspirereN om iedere dag het beste uit zichzelf te haleN door heN te lateN geNieteN vaN 

scherp eN helder zicht. “door iN elk NikoN brilleNglas de Node-techNologie toe te passeN ervareN 

coNsumeNteN perfect kijkcomfort”, vertelt roger slaNgeN, projectmaNager vaN hollaNd optical 

compaNy uit diemeN. “het techNologische eN iNNovatieve imago vaN NikoN brilleNglazeN draagt 

daN bij aaN het oNderscheideNde karakter vaN de positie vaN de zelfstaNdige opticieN!”

NikoN versterkt de beleviNg vaN de coNsumeNt
“Wat wij belangrijk vinden, is dat de consument in een optiekwinkel 
een brede keuze heeft; variërend van een huismerk tot een merk als 
Nikon”, vertelt Roger. “Hij wordt benaderd met informatie via steeds 
meer kanalen. Binnen een winkel moet je genoeg keuzemogelijkheden 
en alternatieven bieden. Nikon komt goed tot zijn recht als onderdeel 
van een totaal assortimentsbeleid, zodat de consument zelf een duide-
lijke keuze kan maken. Mensen die een nieuwe bril kopen, horen daar 
graag een verhaal bij wat ze zelf kunnen verder vertellen. Dat is met 
Nikon een verhaal dat beklijft en waaruit blijkt: ‘Ik weet wat ik heb 
gekozen en waarom’. Als merk moet je je naam en onderscheidend 
vermogen op dit gebied benutten én communiceren. Het merk Nikon 
versterkt de beleving van de consument en dat is in de huidige markt 
heel belangrijk”.

“De opticien heeft met de brillenglazen, het merk en de campagne 
van Nikon unieke tools in handen, waarmee hij klanten kan winnen 
en behouden en waardoor de concurrentiepositie groeit. ‘I SEE’ staat 
voor een concept met een marketingcampagne, POS-materiaal, online 
materiaal met web banners, aftersales support met de mogelijkheid de 
tekst ‘I SEE’ te koppelen aan de plaats waar de opticien is gevestigd. 
De Nikon garantie- en merkcertificaten in de vorm van een luxe boek-
je en pasje versterken de kwaliteitsbeleving bij de consument.” 

Met Nikon maakt u gebruik van alle know-how van Holland Optical 
Company. “Dit betekent dat u kunt vertrouwen op ons ervaren sales 
team, klantenservice en marketing”, vertelt Roger tot slot.

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

 “i see” campagNe zet NikoN op de kaart
Na de succesvolle “I AM” campagne voor de camera’s, ontwikkelde 
Nikon de “I SEE” campagne voor brillenglazen. Het merk wordt inge-
zet om haar beroemde naam en krachtige signatuur beter te benutten 
voor zelfstandige opticiens. Roger: “In de huidige markt zoeken opti-
ciens naar onderscheidende proposities. Met de concurrentie van de 
filiaalbedrijven en nieuwe toetreders op internet en in de winkelstraat, 
wordt dit steeds moeilijker. De zelfstandige opticien wil zich met her-
kenbare en toegevoegde waarde onderscheiden; een uitgelezen kans 
met Nikon.”

NikoN brilleNglazeN – al 100 jaar eeN krachtig merk
Nikon zit al meer dan tien jaar in de portefeuille van Holland Optical 
Company en bestaat in 2017 honderd jaar. Sinds 1917 is Nikon bezig 
met de ontwikkeling van industriële producten op het gebied van de 
optische industrie zoals fotografie, microscopen, brillenglazen, ruim-
tevaarttechnologie en steppers. Deze ‘centennial’ zal met herkenbare 
promoties en communicatie worden ondersteund waarbij de focus ligt 
op samenwerking met de individuele opticien die onderscheidend is 
in zijn regio. Roger Slangen: “Denk daarbij aan een lokale campagne 
zoals ‘I SEE AMSTERDAM’. Deze campagne wordt ondersteund met 
herkenbaar promotiemateriaal. Elke plaats heeft zijn eigen iconische 
plekken, door deze aan het Nikon-merk te koppelen, versterkt dit de 
positie van de opticien als local hero in de beleving bij de consument.’

presio master eN virtual reality
Mede dankzij innovatieve producten als Presio Wide en Presio Power 
wordt Nikon binnen de optiek opnieuw krachtig op de kaart gezet. De 
onderscheidende bi-aspherische ontwerpen van de brillenglazen zijn 
direct afgeleid van de cameratechniek. In het ‘centennial’ jaar 2017 
zal HOC de nieuwste innovaties van Nikon introduceren. 

Een mooi voorbeeld daarvan is de Presio Master, een uniek multifo-
caal waarbij alle, nog aanwezige, aberraties tot een minimum worden 
beperkt voor het ultieme visuele comfort. In combinatie met de Nikon-
coatingen het meest comfortabele multifocale brillenglas.

Roger vult aan: “Voor de perfecte ondersteuning in de winkel zijn wij 
bezig om nieuwe tools te ontwikkelen op het gebied van virtual reality 
en sales ondersteunende apps die op een gemakkelijke wijze de visuele 
verschillen aan de consument kan laten zien.”
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I SEE Nikon Lenses 
leNswear for visioNairs

NikoN brilleNglazeN: 

•	 Innovatief	voor	merkconsumenten;
•	 Biedt	onderscheidende	innovaties	en	perfecte	optische	kwaliteit;
•	 In	de	top	100	bekendste	merken	wereldwijd;
•	 Uitgebalanceerd	assortiment	brillengglazen	en	coatings.
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