SLUIT JE NU AAN

EN GROEI MEE!

UW VAKMANSCHAP MET
DE KRACHT VAN ONLINE
De digitale en online ontwikkelingen gaan snel. Het consumentengedrag
verandert. Steeds meer consumenten willen online hun producten kopen
of online geserviced worden. Maar wij geloven juist in de kracht van
het vakmanschap in de winkel. Klanten echt adviseren en helpen doe je
gewoon nog steeds bij de opticien. Daarom zijn wij in 2006 gestart met
het opzetten van LensOnline, om samen met zelfstandige opticiens te
groeien in sales, service en zelfstandigheid. LensOnline biedt een succesvol
concept dat digitale kansen en lokaal ondernemerschap combineert.

WE GELOVEN IN
DE COMBINATIE
VAN ONZE DIGITALE
KENNIS EN UW LOKALE
ONDERNEMERSCHAP
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EVEN VOORSTELLEN

WIJ ZIJN LENSONLINE
Opgericht in 2006 met maar één doel. Samen met zelfstandige opticiens

groeien in sales, service en zelfstandigheid. LensOnline gelooft in de
combinatie van onze digitale kennis en lokaal ondernemerschap, met
vakmensen die consumenten écht helpen. Met LensOnline heeft de klant
altijd en overal 24/7 toegang tot het breedste en diepste assortiment
kwaliteitslenzen in combinatie met de beste service van zelfstandige
opticiens. LensOnline verzorgt de online en offline marketing en bewerkt
de markt. Met een eerlijke financiële win-win constructie. Zo ondernemen
we samen vanuit een partnership. LensOnline is de grootste en meest
bekende contactlenzen site van de Benelux én de enige die samenwerkt met
meer dan 130 contactlensspecialisten verspreid over België en Nederland.

ZO WERKT HET PARTNERSHIP

VOOR U IN HET KORT

+ LensOnline creëert een sterk groeiende klantenstroom naar de winkel
+ LensOnline zorgt voor uw regionale communicatie- en marketingactiviteiten
+ Alle transport- en boekhoudingskosten komen voor rekening van LensOnline
+ U bespaart een hoop tijd aan uw administratie
+ U betaalt geen instapkosten en geen maandelijkse bijdrage
+ Alle zorgkosten, controles, (her)aanpassingen en oogzorg zijn 100% voor u
+ Voor elke partner leggen wij een exclusieve regio vast
+ U ontvangt meer winstmarge bij de verkoop van ons populaire huismerk
EyeDefinition

UW WEBSITE BOVENAAN IN GOOGLE

+ Uw (partner)site wordt beter gevonden in Google d.m.v. advertenties en
juiste zoekfunctie inrichting

Als partner van LensOnline krijgt u een eigen LensOnline partner website en

+ Lenzen en vloeistoffen worden maandelijks op basis van commissie
verrekend in plaats van inkoop/verkoop marge

werken wij met een store-locator. Deze combinatie zorgt voor een optimale
Google-ranking.

KLANTENGROEI
DOOR NIEUWE PARTNERS
TOT JUNI 2020
LensOnline heeft reeds met 15 nieuwe partners een samenwerking
getekend die in 2020 werd bijgesteld naar 30 partners. Bestaande partners
zijn in Q1 tussen 15% en 35% gegroeid in omzet.

RESULTAAT CAMPAGNES 2020

ONZE SAMENWERKING IN TIJDEN
VAN COVID-19
Tijdens deze Corona periode hebben onze partners zo’n 80% van hun omzet
kunnen behouden. Mede door de online service en dankzij de gratis
thuislevering die LensOnline in deze ‘crisistijd’ heeft aangeboden.

Door alle marketingcampagnes heeft LensOnline in de eerste 5 maanden

De aangroei van nieuwe online klanten is in deze pandemie 4 maal sterker

12.500 nieuwe klanten gemaakt. De ambitie is om eind 2020 zeker 30.000

gegroeid dan verwacht. Veel lenzendragers die klant waren bij Pearl Vision,

nieuwe klanten te mogen servicen. Deze nieuwe klanten worden uiteraard

Eyewish en Specsavers zijn naar LensOnline overgestapt. Deze klanten

naar de winkels van onze partners gepusht om daar de nodige oogservice

worden actief geïnformeerd en voor optimale service naar een LensOnline

te laten verrichten.

partner bij hen in de buurt verwezen.

Mariët, Mathijs, Chiara, Veerle, Bart
Bart Vervaet Optiek, Axel

“ONLINE VERKOOP

VIA LENSONLINE ”
De drukbezochte optiekzaak van Bart Vervaet is vanwege de opgelegde
maatregelen rond het coronavirus nog maar beperkt te bezoeken, maar
zijn online verkoop via LensOnline is hoger dan ooit. Het partnership, dat
hij bijna een jaar geleden aanging, was toentertijd al een fijne oplossing
voor de online verkoop, maar blijkt in deze tijd van crisis een ideale
uitkomst. Eyeline belde met eigenaar Bart en zijn collega Chiara Donze,
om te horen wat de samenwerking met LensOnline voor hen betekent.

“Toen het coronavirus naar Neder-

tegelijk in je winkel staan. Andere

land kwam, bleken de gevolgen al

collega’s

snel serieuzer dan verwacht. We

openingstijden, maar dat had niet

merkten het meteen. We gingen

onze voorkeur”, vertelt Bart. Sinds

van de ene op de andere dag

een jaar heeft Bart Vervaet Optiek

van een goedlopende zaak naar

een partnership met LensOnline.

‘waar blijven de mensen?’ Toen
meter

“JE MOET INTERNET
OMARMEN.”

afstand de nieuwe standaard werd,

“Dat komt nu heel goed uit. We zijn

besloten we om alleen nog op

er mee gestart toen we merkten

afspraak te werken. Zo beheers

dat veel klanten kwamen ‘window-

je zelf precies hoeveel mensen er

shoppen’ en vervolgens de prijzen

de reglementen langzaam duidelijk
werden

en

anderhalve

kozen

voor

verkorte

vergeleken met online. Wij zijn een

winkels die volkomen afhankelijk zijn

zelfstandige winkel, dus kunnen niet

van directe verkoop het de komende

dezelfde prijzen als een grote keten

periode lastiger krijgen. “We zijn

hanteren. Uiteindelijk kom je tot de

nog, naast het werken op afspraak,

conclusie dat samenwerken met een

ook telefonisch en via e-mail bereik-

online aanbieder veel beter werkt. Je

baar, maar zagen desondanks direct

moet internet omarmen. We leveren

een stijging van de online verkoop.

misschien een stukje van onze marge

Het is fijn dat LensOnline in deze

in, maar daar staat tegenover dat

periode de bezorgkosten tijdelijk op

LensOnline heel goede marketing

zich neemt én dat ik mij geen zorgen

bedrijft. Je komt de reclames overal

hoef te maken over mijn voorraad.

tegen en daar komen ook weer klan-

Wat hier in het magazijn staat, is

ten op af. In deze crisistijden is Lens-

technisch gezien van LensOnline tot

Online echt ideaal, want onze klanten

het moment dat we het verkopen.

krijgen de bestelde contactlenzen

Mochten we iets willen aanpassen in

netjes thuisbezorgd. Ze staan simpel-

de collectie of voorraad, komen ze

weg ingeschreven bij LensOnline via

het gewoon ophalen en omwisselen”.

onze winkel. Ook als ze direct op de

Bart en Chiara hopen natuurlijk snel

site bestellen ziet LensOnline ze dus

de deuren weer als vanouds te kun-

als onze klant en ontvangen we onze

nen openen. “We werken graag met

commissie. Als alles straks voorbij is,

mensen en helpen onze klanten, bij

kunnen ze ook weer kiezen voor de

voorkeur persoonlijk. Toch staan we

optie om de bestelde lenzen in onze

er positief in en hebben vertrou-

winkel op te halen”. Bart denkt dat

wen dat we goed door de komende
periode gaan komen, mede dankzij
LensOnline. Voor wie nog op zoek
is naar een online samenwerking,
zou ik zeggen: stap in! LensOnline
is een fijne partner, die niet het mes
op je keel zet. We werken prettig
samen aan een goede toekomst”.

Bart, Bart Vervaet

TROTSE PARTNERS VAN
BRILLENLIEFDE
UTRECHT

BRILMODE
ZUIDHORN

DEN HOED OPTIEK
ZWIJNDRECHT

EIJSERMANS OPTIEK
GOES

VROOM OPTIEK
DIEMEN

ERIC MERTENS
WEERT

FABER OPTIEK
DEN HELDER

FRAMIO OPTIEK
BURGH-HAAMSTEDE

FRASER OPTIEK
BERKEL EN RODENRIJS

VON OY
APPINGEDAM

JINC OPTIEK
MIDDELBURG

LEEZR OPTIEK
PIJNACKER

MAALSEN OPTIEK
NIJMEGEN

MAYA PIJPERS OPTIEK
TILBURG

AKKERMAN MEENT
ROTTERDAM

DE MOOR OPTIEK
STEENBERGEN

PIETER WATERVOORT
BRUNSSUM

REINSDORF
ARNHEM

SIEFERS OPTICUM
MAASTRICHT

OPTIVERSUM LEERSUM
LEERSUM

EYE FASHION
OEGSTGEEST

ROLING OPTIEK
WINSUM

HISSCHEMÖLLER
MIDDELHARNIS

EYE FASHION
NOORDWIJK

BON ART
ALMERE

BETER OPTIEK
APPINGEDAM

BART VERVAET
AXEL

EYE FASHION
HILLEGOM

WESSELERBRINK
ENSCHEDE

PALS OPTICIENS
ZWOLLE

DERKS OPTIEK
DRUTEN

EYE FASHION
KATWIJK

BRIL62
BAARN

OPTIVERSUM PRUMMEL
VEENENDAAL

VD WIEL OPTIEK
EDE

“ SLUIT JE

NU AAN EN
GROEI MEE”

TEELING OPTIEK
AMSTERDAM

THE GOOD LIFE VISION
DEN HAAG

VAN DER WIEL OPTIEK
LEIDEN

ZOOM OPTIEK
BERGEN OP ZOOM

ZIE, HOOR & LEEF
ALMELO

HUSMANN OPTIEK
VAALS

BERGHORST OPTIEK
WEZEP

BEN JIJ ONZE
NIEUWE PARTNER?

PERSOONLIJKE REGIONALE

MARKETING ONDERSTEUNING
LensOnline heeft het afgelopen jaar op landelijk niveau flink geïnvesteerd in
diverse media. Denk hierbij aan online bannering op NU.nl, plaatsing in diverse
(vak)bladen, TV commercials, regionale abri-campagnes etc. Wanneer u een
partnership met LensOnline aangaat, gaan wij ook voor u gericht en actief aan
de slag met uw regionale marketing- en reclameactiviteiten.

UW PERSOONLIJKE
REGIONALE CAMPAGNES
ZORGEN VOOR MEER
LEADS EN KLANTEN
IN UW WINKEL

Denk hierbij aan regionale take-over campagnes via NU.nl met u in de hoofdrol,
maar ook met social media campagnes die specifiek op uw regionale doelgroep
worden afgestemd. Hiermee genereren we leads en extra klanten direct naar
uw winkel. Bekijk onze media kalender van het afgelopen jaar en alle plannen
en ontwikkelingen voor 2020. Ontdek het gemak en de groeikracht van
LensOnline! Sluit u nu ook aan en groei met ons mee!

LENSONLINE

RESULTATEN 2019

3 TV CAMPAGNES OP
35 VERSCHILLENDE
ZENDERS MET 800 SPOTS

SOCIAL MEDIA
120 POSTS OP FACEBOOK
105 POSTS OP INSTAGRAM

7.000 NIEUWE LENSONLINE
KLANTEN, WAARVAN 4.000
VOOR ONZE PARTNERS

20% GEMIDDELDE OMZETGROEI
IN CONTACTLENZEN BIJ
ONZE PARTNERS

20 NIEUWE ZELFSTANDIGE
OPTIEK PARTNERS, ZOALS
AKKERMAN MEENT IN R’DAM

30 PLAATSINGEN IN
BEKENDE WEEKBLADEN
ZOALS LIBELLE, FLAIR, ETC.

“
”
80.000 OPROEPEN VOOR
LENSCONTROLES BIJ ONZE
AANGESLOTEN PARTNERS

13 NIEUWSBRIEVEN
NAAR EEN DATABASE VAN
10.000 CONSUMENTEN

10 REGIONALE CAMPAGNES
MET FOTOGRAFIE VAN
ONZE PARTNERS

ONZE AMBITIES

VOOR 2020

30 NIEUWE ZELFSTANDIGE
OPTIEK PARTNERS

GEHELE JAAR TV CAMPAGNES
MET 5 ACTIES
OP MEER DAN 35 ZENDERS

SOCIAL MEDIA
185 POSTS OP FACEBOOK
210 POSTS OP INSTAGRAM

100.000 OPROEPEN
VOOR LENSCONTROLES
BIJ ONZE AANGESLOTEN PARTNERS

BRANDED CONTENT ARTIKELEN
MET DIVERSE ON/OFFLINE
UITINGEN OP O.A. NU.NL

MET HET EASY EYE MEMBERSHIP
ZIJN UW KLANTEN IEDERE MAAND
VERZEKERD VAN PASSENDE
CONTACTLENZEN

“
”
24 NIEUWSBRIEVEN NAAR DE DATABASE
VAN DIVERSE VAKBLADEN MET EEN
BEREIK VAN RUIM 10.000+

52 PLAATSINGEN
IN BEKENDE WEEKBLADEN,
ZOALS FLAIR, VIVA & KEK MAMA

PERSOONLIJKE REGIONALE
MARKETING- EN RECLAMEACTIVITEITEN
VOOR ONZE NIEUWE PARTNERS

“ INTERNET IS NIET IETS

DAT OVERWAAIT ”

Hij was geen fan van optiekwebshops, maar zag op tijd in dat je ook als
opticien niet om het internet heen kunt. Dus toen hij vijf jaar geleden werd
benaderd met de vraag of hij met LensOnline in zee wilde gaan, zei Hans
Maalsen toch `ja’. En daar heeft hij geen spijt van gekregen. Zijn
contactlenspraktijk in Nijmegen is van een indrukwekkende omvang en naar
verzending, marketing en dm-activiteiten heeft hij geen omkijken meer. Eyeline sprak met Hans Maalsen en Lianne Kokken, salesmanager van LensOnline.
“Vijf jaar geleden zag ik heel veel

ste in en heeft dan ook een erg grote

opticiens bezig met webshops en

praktijk. Dankzij de samenwerking

dat wilde ik zelf absoluut niet”, vertelt

met LensOnline kan hij zijn klanten nog

Hans. “Maar toen me werd verteld wat

beter tegemoet komen.” De klanten

LensOnline is en hoe dit bedrijf werkt,

hebben er alleen maar voordeel van,

ben ik daar eens goed over gaan

want de prijzen zijn omlaag gegaan.

nadenken. Door de samenwerking

En ik kan ook uitleggen hoe het komt

krijg je toch meer kracht. Daarom ben

dat ze voorheen meer moesten

ik begin 2015 ingestapt. In je eentje

betalen.

kun je dit niet. En ik dacht: als ik het

100 winkels tegelijk in en door de

niet doe, doet een ander het en heb

schaalvergroting kunnen de prijzen

ik de boot gemist. Ik heb internet niet

omlaag. Een logisch verhaal.”

LensOnline

koopt

voor

omarmd, maar zoals wij dan zeggen:
if you can’t beat them, join them”.

Niet investeren in voorraad

Hans opende zijn optiekwinkel met

“Zelf hoef ik nauwelijks extra tijd te

contactlenspraktijk in 2000 en is een

steken in de samenwerking. Alleen

bevlogen contactlensspecialist. Hij

in de aanloop moest het klanten-

zet zich voor zijn klanten tot het uiter-

bestand worden omgezet naar de

database van LensOnline. Maar je

LensOnline in zee gegaan. Het groot-

LensOnline uitgebreide marketing-

krijgt als opticien overal hulp bij

ste voordeel van de samenwerking is

campagnes, voor zowel TV en radio

vanuit de organisatie.” “Wanneer

het felt dat ik nu een aanspreekpunt

als social media. Partners krijgen

iemand met ons gaat starten, ben

heb. Voorheen moest ik met elke fa-

een eigen vlag voor aan de gevel

ik de hele dag aanwezig”, vertelt

brikant apart zakendoen en nu kan ik

en indien gewenst een eigen pos-

Lianne. “Ik leg het systeem uit, kijk

voor alles bij LensOnline terecht. De

ter of banner. Een afbeelding van

of we LensOnline in de winkel een

lijnen zijn kort en als er lets is, wordt

Hans prijkt dit voorjaar bijvoorbeeld

beetje zichtbaar kunnen maken en

dat heel snel opgelost. Daarnaast

op een dranghekbanner bij een be-

help bij het plaatsen van de eerste

ben ik in mijn postcodegebied exclu-

langrijk hockeytoernooi in Nijmegen.

bestellingen.

kom

sieve partner van LensOnline. Dat is

Hans: “Als opticien heb je niet het

ik iedere week langs en dat wordt

mijn verzorgingsgebied. Geen enkele

budget voor een grote campagne.

langzaam afgebouwd naar iedere

andere opticien in dit gebied kan ook

Marketing kun je niet in je eentje

twee weken en later iedere maand.

partner worden”.

doen. Je wordt door LensOnline echt

En

wanneer

In

het

er

begin

tussendoor

lets

niet duidelijk is, zit onze helpdesk in Antwerpen klaar.” ”Wat
ook heel fijn is: je hoeft geen geld

“SAMEN AL JAREN
SUCCESVOL”

ontzorgd. Daarom zeg ik tegen collega’s die twijfelen: ga met ze praten.
Veel opticiens in Nederland denken
dat ze het allemaal zelf wel kunnen,

meer te investeren in je voorraad”,

Partnerpakket inclusief marketing &

maar dat is niet zo. En internet is niet

vertelt Hans. “Je hebt een basis-

EyeSchool

iets dat overwaait.”

voorraad in huis, die pas hoeft te

Wie met LensOnline gaat samen-

worden afgerekend nadat je de

werken, krijgt een partnerpakket dat

Hoe werkt LensOnline? De online

lens een commissie, die vrijwel even

producten aan je klant hebt verkocht.”

de opticien op meerdere gebieden

lensaanbieder is bezig met een groei-

hoog is als wanneer ze de lens in

Lianne: “Wij geven vloeistoffen op

ondersteuning biedt. Daar hoort ook

spurt, door de ultieme koppeling tus-

hun eigen winkel verkopen. De con-

voorraad aan de opticien, zodat hij

scholing bij. Onder de noemer Eye-

sen online verkoop en fysiek winkel-

sument die bestelt bij LensOnline,

ook die niet meer hoeft in te kopen.”

School organiseert LensOnline iedere

bezoek, waar zowel de consument als

wordt gekoppeld aan een opticien in

twee maanden een training, gege-

de zelfstandige opticien wel bij varen.

de buurt en haalt daar de lenzen op.

Kwaliteitsproducten

ven door professionals uit de markt.

Vanuit een gerobotiseerde voorraad-

Levering aan huis kan ook, met porto-

“Ik sta voor een bepaalde kwaliteit en

Verkooptrainingen worden afgewis-

hal worden contactlenzen verstuurd

kosten, maar er wordt vooraI veel

ik wil zakendoen met de fabrikanten

seld met technische trainingen en in-

naar duizenden klanten van enkele

traffic naar de winkel gestimuleerd.

die ook voor die kwaliteit staan”, zegt

formatieve bijeenkomsten over markt-

honderden

Hans. “En gelukkig zijn zij allemaal met

ontwikkelingen. Daarnaast initieert

Zelfstandige opticiens besteden hun

lenzenverkoop uit aan LensOnline
en ontvangen voor elke verkochte

opticiens

in

Europa.
Hans, Maalsen Optiek

Easy
eye
MEMBERSHIP

LensOnline maakt het u nóg makkelijker met het Easy eye Membership. Met
dit lenzenabonnement zijn uw klanten iedere maand verzekerd van passende
contactlenzen, die ze bij u in de winkel af kunnen halen óf kunnen laten
versturen per post. Als dat niet makkelijk is! Het Easy eye Membership wordt
bij u in de winkel afgesloten, maar LensOnline verzorgt de administratie.
Het Easy eye Membership is in een paar klikken opgestart en werkt na goedkeuring op basis van een digitale incasso.

Klanten van onze partners hebben toegang tot ons eigen merk;
EyeDefinition. In dit zeer uitgebreide gamma ontwikkelen wij lenzen en
aanverwante producten, zoals lenzenvloeistof, die niet alleen gezichtsbeperkingen wegnemen, maar ook aansluiten bij de lifestyle van mensen.
Zacht. Flexibel. Zuurstofdoorlatend. Vochtvasthoudend. Wij ontwikkelen
altijd vanuit een optimaal draagcomfort. Bovendien ontvangt u als partner
een hogere commissie over EyeDefinition.

BEL NU EN
GROEI MET
ONS MEE

MAAK KENNIS MET MARCO & LIANNE
Persoonlijke dienstverlening, dat is waar het om draait bij LensOnline.
Zowel naar onze klanten, als naar onze partners. Daarom hebben
we voor u vaste contactpersonen klaarstaan. Neem contact op met
Marco (salesmanager NL) voor een vrijblijvend gesprek over uw
mogelijkheden voor een LensOnline partnership. Wanneer u besluit
samen

met

ons

de

lenzenmarkt

te

veroveren,

wordt

Lianne

(accountmanager aftersales NL) uw aanspreekpunt namens LensOnline.
Zij zal u geheel ontzorgen tijdens het partnership traject en u
ondersteunen met uw marketing- en communicatieactiviteiten.
Meer informatie? Ga naar optiek.lensonline.nl/partnership
Marco Stolk
Salesmanager NL

Telefoon
+31 (0)6 15 82 05 90

Mailadres
marco.stolk@lensgroup.eu

