
NanaWoody&John lanceert aanbiedingen pagina!
Ten onrechte wordt (in de optiek) nog weleens gedacht dat aanbiedingen en promoties niet 
chique zijn en voorbehouden aan prijsvechters. Dat is een achterhaalde gedachte. In andere 
branches zien we volop high-end spelers hun klanten verleiden met slimme aanbiedingen. 
Denk aan de Bijenkorf of Oger, aan initiatieven zoals de Restaurant Week maar ook aan 
reisaanbieders als Voyage Privé waar vijf sterren toplocaties specifieke aanbiedingen met 
veel kortingen doen. 

Doel is vooral nieuwe klanten in de winkel, het restaurant of het hotel te krijgen. Want 
eenmaal in de winkel kan de consument kennis maken met de ondernemer, het personeel, 
de kwaliteit van het aanbod, de diensten en de service. Een klant die nooit meer binnenkomt 
kan ook niet verleid worden. Dat geldt zeker in de optiek waar veel te veel consumenten 
op basis van onjuiste en onvolledige informatie inmiddels de ‘dure’ zelfstandige opticien 
mijden en dus niet weten wat hij te bieden heeft.   

Daarom lanceert NanaWoody&John op de nieuwe versie van de website een pagina die 
nog het meest lijkt op die van Voyage Privé. Op stijlvolle wijze en in overeenstemming met 
de look & feel van NanaWoody&John gaan we er met kortdurende en zeer gerichte acties 
kleine gelimiteerde aantallen merkbrillen en merkglazen aanbieden tegen superscherpe 
actieprijzen. Ze zijn gedurende een korte periode te koop bij de deelnemende opticiens 
die op de site uiteraard direct aan de actie gekoppeld worden. 



Leverancier/merk selecteert in overleg met NW&J een model montuur of zonnebril.

Leverancier/merk verkoopt aan iedere geïnteresseerde opticien met extra korting rond 
de 5 stuks van dit ene model. Bijvoorbeeld 5 x 1 kleur of 2 x 3 kleuren = 6 stuks. Bij zeer 
exclusieve/dure modellen kan in overleg voor max 3 stuks gekozen worden. 

Inkoopkorting voor deze (zonne)brillen is minimaal 30%.

De deelnemende opticien gaat bij aankoop/deelname akkoord met een promotie/actie 
waarbij deze specifieke bril een korte tijd (max 1 maand) en zolang de voorraad strekt (dus 
maximaal 5 à 6 (zonne)brillen per winkel) voor een zeer speciale vaste en dus transparante 
prijs wordt aangeboden (tenminste ook de 30% korting).

In het geval van een correctiemontuur wordt uiteraard ook de glasprijs in de actie 
meegenomen. Ook daarop verleent de opticien gedurende de actieperiode en alleen bij 
de betreffende monturen een aantrekkelijke en vooraf vastgestelde korting. 

Leverancier/merk levert iedere deelnemende opticien op hetzelfde moment. Dat moment 
is direct ook het begin van de actie/promotie. 

Hoe werkt het?  

De inkoop/voorbereiding van de actie   



Op het moment van levering publiceert NanaWoody&John de aanbieding op een 
aantrekkelijke en stijlvolle manier compleet met beeld en tekst + storelocator met 
deelnemende opticiens op de speciale aanbiedingen pagina.

Op hetzelfde moment verstuurt NW&J een stijlvolle mail aan de leden van de 
NanaWoody&John VIP Club die vanaf de lancering van de nieuwe website leden gaat 
werven. 
 
NW&J deelt de aanbieding-post op de NW&J Facebook pagina.

En start op social media (FB/Instagram) een promotiecampagne voor tenminste 500 euro.

Indien wenselijk/mogelijk en relevant kunnen ook bijvoorbeeld social influencers bij de 
promotie betrokken worden. 

NanaWoody&John levert alle deelnemende winkels een compleet social media 
promotiepakket met beeld en tekst en herhaalt dat 1 of meerdere keren tijdens de 
actieperiode zodat de deelnemende opticiens zelf ook maximaal promotie voor hun eigen 
actie kunnen maken.

Indien nodig fotografeert NW&J zelf om voldoende online actiemateriaal beschikbaar te 
hebben en stelt die foto’s in de juiste context ook beschikbaar aan de winkels. 

Gedurende de actieperiode publiceert NanaWoody&John nog andere relevante blogs en 
social media posts om de aandacht vast te houden. 

De promotie 



Vanzelfsprekend zal NanaWoody&John ook in algemene zin publiciteit voor de VIP club en 
de actiepagina genereren (via PR, sociale media, influencers etc.) zodat de actiepagina in 
generieke zin bekendheid krijgt.

Doelstelling is uiteindelijke 2 acties per week te plaatsen zodat het voor iedere consument 
relevant is regelmatig even naar de pagina te kijken of er anderen naar te verwijzen.

Opticiens die meedoen hoeven geen lid te zijn van NanaWoody&John. We hebben immers 
alle zelfstandige opticiens met uitgebreide winkelinformatie op de site staan en kunnen 
iedere gewenste winkel aan de actie koppelen. Ketens zijn van deelname uitgesloten

Opticiens met een lidmaatschap hebben andere interessante voordelen die alleen maar 
interessanter worden als de website aan relevantie wint en nog meer bezoekers trekt.  

NanaWoody&John zorgt in overleg met de deelnemende merken voor een goede planning 
zodat er het hele jaar door acties/promoties op de site staan.

En verder

Deze aanbiedingen pagina heeft uiteraard ook een interessante business to business 
waarde voor de leveranciers.

De acties kunnen bij verkoopbezoeken als ‘premium’ ingezet worden in de trant van: koop 
20 monturen en krijg 5 actiemonturen tegen een speciale prijs zodat je mee kunt doen met 
de promotie.

Business to business



Versterken van de concurrentiepositie van de zelfstandige opticiens.

Meer nieuwe klanten/doelgroepen interesseren voor een bezoek aan een zelfstandige 
opticien.

Opticiens laten zien dat het verstandig is van goede modellen meer stuks in te kopen 
en te verkopen.

Brandawareness/merkbekendheid versterken met goede verhalen die beter gezien 
worden door de aandacht te trekken met een promotie.

Moderne ‘premium’ optie gericht op marketing en doorverkoop in plaats van een 
cadeautje voor de opticien. 

Versterken samenwerking merk en winkels.

Uiteindelijk winnen van marktaandeel door de zelfstandige opticiens meer en beter 
op de kaart te zetten dan op dit moment het geval is. 

Doelstellingen zijn:

Kosten per actie 1500 euro waarvan 500 euro aan media inkoop besteed wordt

De kosten:


