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WIJ WENSEN U VEEL SUCCES 

Een nieuw (multifocaal) seizoen betekent 

nieuwe inspiratie opdoen en nieuwe initiatie-

ven ontwikkelen, waarmee u  consumenten 

kunt informeren. Vooral nu u zich direct wilt 

onderscheiden met de nieuwste kijkoplossin-

gen, aantrekkelijke promoties en dynamische 

communicatie. HOC is graag uw vertrouwde 

partner, met een eigen koers in onze succes-

volle samenwerking. Met de combinatie van 

het vertrouwde BBGR assortiment en het we-

reldwijd  herkenbare merk Nikon, maakt u de 

keuze op uw maat.

In dit derde HOC Magazine besteden wij 

aandacht aan o.a. complete oogzorg met 

verschillende inspirerende kijkoplossingen, 

de vertrouwde BBGR premium multifocale 

brillenglazen, Nikon merk en innovaties,  aan-

trekkelijke promoties en instore communicatie. 

Daarbij is het uitgangspunt dat het unieke 

profiel van uw optiekbedrijf wordt benadrukt, 

met mogelijkheden voor individualisering van 

de uitingen.

HOC is trots het merk Nikon als één van de 

100 bekendste merken te kunnen aanbie-

den, compleet met echte innovaties en NODE 

calculatietechniek voor het sublieme opti-

sche resultaat. Uw consumenten ontdekken 

direct de verschillen in optische en cosmeti-

sche details. Maak nu direct kennis met Nikon 

en de innovaties zoals Presio Master Infinite 

multifocaal, Blue Secure voor dé perfecte be-

scherming tegen blauw licht en RelaxSee en 

Home&Office voor de digitale lifestyle.

Transitions brengt goed nieuws met een nieu-

we look&feel en campagne, die uw bestaande 

en nu ook jongere doelgroep zal aanspreken. 



Consumenten hebben met Transitions altijd perfect 

zicht onder elk licht met extra bescherming tegen 

schadelijk blauw licht! 

Uw najaarspromotie ligt binnen handbereik. De beste 

kijkoplossingen kunt u met BBGR en Nikon selecte-

ren. Inzetten van de verschillende communicatietools 

en premiums is heel eenvoudig; u bestelt deze direct 

via www.hocsite.com in de marketing webshop. In 

overleg met marketing of sales kunt u uw campagne 

verder op maat aanpassen.

Neem gerust contact met ons op voor meer informa-

tie of deelname aan  een specifieke najaarspromotie. 

Rob van Groeningen, Directeur

Frank van der Voort, Sales Manager

 MET DE NAJAARSPROMOTIES!



         

PERFECTE TECHNNOLOGIE VOOR KIJKOPLOSSINGEN OP MAAT

must
haves

De sterke technische en operationele knowhow van BBGR in 
multifocale brillenglazen wordt continue gekoppeld aan erva-
ringen van consumenten. Belangrijke investeringen in research 
en ontwikkeling hebben gezorgd voor een aantal innovatieve 
technologieën en succesvolle ontwerpen. Hiermee creëren de 
multifocale brillenglazen van BBGR reeds decennia een zeer 
hoog niveau van optische prestaties.



         

IDS, DS, FBS staan voor (individuele) enkel- of dubbel- 
zijdige freeform slijptechnieken. 

VISION BOOSTER INTERMEDIATE  zoals bij Sirus+ 
zorgt voor verbreding van het tussengebied door 
5x zoveel optimalisatiepunten te gebruiken.

ERGONOMIC TECHNOLOGY zorgt voor een betere 
afstemming van het multifocale ontwerp op de 
lichaamshouding van de consument (Intuitiv met links/
rechtshandige oplossing). 

ANATOMIE VAN HET OOG in Anateo geeft de informa-
tie die nodig is om voor elke presbyoop ongeacht de 
lengte van het oog, hetzelfde kijkcomfort te verkrijgen.

MIO is een individuele aanpassing om premium BBGR 
multifocale brillenglazen te personaliseren (doorbuiging 
montuur, hoornvliesafstand, leesafstand, inclinatie 
montuur en links- of rechtshandigen).

PREMIER SERVICE verzekert u van een snelle levertijd 
voor de BBGR premium multifocale brillenglazen.

NEVA MAX UV EN E-SPF de beste bescherming tegen 
schadelijke UV-straling, van 25 tot 50 keer.

NEVA MAX BLUE UV EN BLUE FILTER beschermt tegen 
schadelijk blauw licht en zorgt voor vermindering van 
visuele vermoeidheid. 

TRANSITIONS intelligente meekleurende brillenglazen 
met extra bescherming tegen UV-straling en schadelijk 
blauw licht, passen zich aan op alle lichtvariaties.

NIGHTDRIVEBOOST coating zorgt voor duidelijke 
contouren van lichtbronnen en reflecterende objecten. 
Verblindingseffecten worden sterk verminderd.

Kortom, de succesvolle multifocale brillenglazen en 
multicoatings van BBGR maken kwalitatief onderschei-
dend en ontspannen zicht mogelijk. Een must-have voor 
iedere multifocaaldrager! Met de aantrekkelijke na-
jaarspromoties in het magazine kunt u uw consumenten 
direct overtuigen van de vele beschikbare opties!



ontdek de  
vele opties  
voor uw najaars 
communicatie…

21 DIRECT MAILING I.S.M. JILL MARKETING

U heeft keuze uit verschillende DM kaarten  
op A5 formaat, verschillende visuals en  
aanbiedingen. DM kaarten vanaf 1000 stuks.
 
Model A5 staand €  0,98 per stuk
Model 2-luik 20cmx20cm €  1,18 per stuk

- Inclusief handling en portokosten
-  Drukwerk van hoogwaardige kwaliteit;  

300 gr dubbelzijdig sulfaatkarton  
(keurmerk FSC papier)

-  Afwerking eenzijdig lamineren
-  Luxe uitstraling, hoge attentiewaarde in  

de brievenbus    

COMMUNICATIE & INSTORE  

Selecteer de communicatiemateri-
alen voor uw najaarspromotie. Het 
aanbod in onze webshop bevat 
o.a. poster, countercards, roll-up 
banner en multifocaal placemat.  

Digitale communicatiematerialen 
geschikt voor alle sociale media 
kunt u downloaden via de HOC 
website. Voor specifieke aan-
vragen op maat kunt u contact 
opnemen via marketing@hocsite.
com of uw accountmanager. 



Geef extra attentiewaarde aan uw najaarspromotie met deze aantrekkelijke aanbiedingen

4

5

3DIRECT MAILING I.S.M. JILL MARKETING SOMMELIERSET 

Genieten van de beste wijnen met deze som-
melierset. Geef uw consument deze fraaie 
sommelierset cadeau bij aankoop van een  
nieuwe multifocale bril. Het houten kistje bestaat 
uit 5 onderdelen. Voor het openen, schenken en 
bewaren van wijn is er een kurkentrekker, stopper 
en een schenktuit met stop en een thermometer.  
Afmeting houten kistje: 17×19 cm. 

Uw promotieprijs  
per stuk € 35.-

NIKON VERREKIJKER

De waterbestendige Nikon ACULON W10 
verrekijker is voorzien van een rubberen coa-
ting en is daardoor geschikt voor een actieve 
levensstijl buitenshuis. Deze compacte en lich-
te verrekijker neem je eenvoudig mee voor b.v. 
wandelingen, kamperen, stadionconcerten of 
kijksporten. Benadruk de kwaliteit van Nikon bril-
lenglazen met een Nikon verrekijker. 

Uw promotieprijs € 42.50

ACTIVITY TRACKER  

Lichtgewicht en waterdichte 
Activity Tracker.  Deze slimme 
polsband is een stappentel-
ler, registreert calorieverbruik 
en slaapritme en maakt ver-
binding met een smartphone 
om inzicht te krijgen in de 
sportieve prestaties. 

 Uw promotieprijs € 59.-



extra bril 
concept
met nieuwe 
kleurrijke en 
veelzijdige 
collectie 

Met het Fit2Fashion complete 
pair concept heeft u keuze uit 10 
collecties van 8 modieuze NIKA 
monturen. Inclusief de nieuwste Pu-
rity, Acetat en Trend collecties. Zeer 
geschikt om in te zetten voor uw 
2e bril promotie en te combineren 
met 1.60 enkelvoudige, bureau of 
multifocale brillenglazen of in Sun 
met bruin, grijs, dégradé en pola-
riserend. Bezoek onze website voor 
een overzicht van de complete col-
lectie NIKA monturen en bestelling 
van de nieuwe collectie.
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FASHION

ZONNEBRIL
OP STERKTE

MULTIFOCALE 
BRIL

FASHION
BRIL

Polar en Xperio polariserende zonneglazen zijn 
het beste voor schitteringsvrij zicht.
Wanneer uw consumenten op zoek zijn naar 
een zonnebril op sterkte met meerwaarde en
geen hinder willen ondervinden van mist, regen 
of hinderlijke reflecties van natte weggedeel-
tes of sneeuw, dan zijn BBGR polariserende 
zonneglazen de juiste oplossing! De unieke po-
lariserende werking biedt schitteringvrij zicht, 
helder contrast, natuurlijke kleurwaarneming en 
voorkomt vermoeide ogen. De UV-bescherming 
zorgt voor de veiligheid voor de ogen. Zeer ge-
schikt voor autorijden, sportieve activiteiten en 
vrijetijdsbesteding. Dus ook in de sneeuw!

 
NIGHT DRIVE BOOST MULTICOATING

Night Drive Boost is een unieke multicoating 
speciaal ontwikkeld voor het wegnemen van 
hinderlijke schittering en scherper zicht overdag, 
tijdens schemeravond en ’s nachts. Belangrijke 
details vallen beter op en autorijden wordt vei-
liger en ontspannen. Een groot voordeel is dat 
Night Drive Boost beschikbaar is op de bekende 
premium BBGR én Nikon brillenglazen in multifo-
caal en recept enkelvoudig.

Download en bestel  
de verschillende instore 
materialen in de  
marketing webshop

Tip: Transitions Xtractive meekleurende brillen-
glazen met Night Drive Boost voor 24 uur per dag 
scherp zicht en bescherming tegen blauw licht.

ONTSPANNEN EN VEILIG  
ZICHT OP DE WEG 

polar en xperio 
zonneglazen           
voor schitteringsvrij 
zicht

met polariserende  
brillenglazen 

met polariserende  
brillenglazen 
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Met een aantrekkelijke nieuwe campagne zet Transitions 

een nieuwe trend voor de communicatie voor meekleurende 

brillenglazen. Met de combinatie van een nieuw logo, 

winkelcommunicatie en inspirerende (video)beelden toont 

Transitions de vernieuwde identiteit die een nóg breder 

brildragend publiek aanspreekt. Transitions light intelligent 

lenses™ passen zich voortdurend aan licht en donker aan en 

alle tinten daartussen, blokkeren tot 100% UV en beschermen 

de ogen tegen het schadelijk blauw licht afkomstig van digitale 

apparaten, beeldschermen en in het bijzonder felle zonnestralen. 

De campagne spreekt consumenten aan met een moderne en 

dynamische levensstijl, gecombineerd met de drive voor de 

nieuwste innovatie en optimale bescherming van de ogen. U 

kunt de Transitions materialen direct in de marketing webshop 

bestellen en de online banners en video’s downloaden.

inspirerende 
look & feel    



BLOKKEREN TOT 100% UV 
EN BESCHERMEN DE OGEN TEGEN 

SCHADELIJK BLAUW LICHT

KIES DE KLEUR DIE PAST BIJ JOUW STIJL, 
ONGEACHT DE KEUZE VAN HET MONTUUR



         

unieke 
beleving
Innovatieve kijkoplossingen
-  Presio multifocale brillenglazen, 

individueel gecalculeerd met de 
NODE calculatietechnologie

-  Home & Office bureauglazen met 
een extra breed nabijzicht

-  Optisch perfecte Dubbel Asferische 
enkelvoudige brillenglazen

-  Uitgebreid assortiment functionele 
brillenglazen met unieke USP’s  
zoals SeeMax AP, RelaxSee NEO  
en high curve sportglazen

-  Dunne en vlakke brillenglazen  
voor perfect draagcomfort en  
esthetische verwerking

-  Hoogwaardige SeeCoat UV  
multicoatings inclusief blauwlicht 
bescherming

HOC is trots het merk Nikon aan te kunnen 
bieden. Nikon staat bekend als één van de 
top 100 bekendste merken ter wereld. Al meer 
dan 100 jaar zet Nikon zijn optische expertise 
in voor ontwikkeling van onderscheiden-
de optische producten met hoogwaardige 
kwaliteit. Bekende voorbeelden hiervan zijn 
steppers, beeldopslagtechnieken, coatings 
en uiteraard digitale- en spiegelreflex ca-
mera’s en brillenglazen. Nikon heeft een 
sterke positie verworven door de ontwik-
keling van innovatieve technologieën en 
het exclusieve Nikon Optical Design Engine 
(NODE) calculatieproces voor brillenglazen. 
Hiermee worden kijkoplossingen ontwikkeld, 
die Nikon toonaangevend maakt in het 
aanbieden van kwalitatief hoogwaardige 
brillenglazen en multicoatings.

innovatie en sterk 
merk als sleutel tot 
succes    



I SEE BETTER LIVING
VERFIJND ZICHT MET NIKON BRILLENGLAZEN
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dé effectieve 
bescherming tegen 
blauw licht

Het gevaar voor fototoxiteit ontstaat 
niet in de onzichtbare lichtstralen 
met de smalste golflengten, maar 
in de zichtbare lichtstralen tussen 
415 en 455nm. Blue Secure blokkeert 
blauw licht op de meest schade-
lijke golflengtes. Met Blue Secure 
brillenglazen in combinatie met See-
Coat UV multicoatings beschermt 
u de ogen van uw klant nog beter. 
Blue Secure filtert tot 5x meer blauw 
licht dan een standaard brillenglas 
(4). Ook Nikon Transitions brillengla-
zen filteren van nature het blauw 
licht en bieden door hun activering 
buitenshuis een betere bescherming 
tegen blauw licht dan neutrale bril-
lenglazen (4).

Blue Secure zijn esthetisch heldere Ni-
kon brillenglazen, die zowel binnen als 
buiten bescherming geven tegen scha-
delijk blauw licht. Dankzij de innovatieve 
doorbraak van Nikon is Blue Secure een es-
thetisch helder brillenglas. In tegenstelling 
tot brillenglazen met een blauwe coating 
heeft Blue Secure een neutrale restreflex. 
Blue Secure brillenglazen bevatten mole-
culen in het substraat die schadelijk blauw 
licht absorberen en kleur neutraliseren, 
waardoor de helderheid in balans blijft. 
Blauw licht is overal om ons heen. Niet al-
leen digitale apparatuur en LED licht zijn de 
grote veroorzakers van blauw licht (1), de 
zon is de meest intense bron. De hoeveel-
heid blauw licht die van de zon afkomstig 
is, heeft grote invloed op de ogen. 
Onderzoek heeft aangetoond dat 47% 
van de consumenten blauw licht weet te 
benoemen, maar slechts 7% de negatie-
ve effecten op de ogen kent. 86% van de 
consumenten zegt geïnteresseerd te zijn 
in brillenglazen die de ogen beschermen 
tegen de negatieve effecten van blauw 
licht (4). Nikon presenteert de oplossing 
voor deze consumenten met Blue Secure. 
Veelvuldige blootstelling aan blauw licht 
veroorzaakt hinderlijk symptomen zoals 
visuele vermoeidheid en verminderd con-
trast. Blauw licht heeft op langere termijn 
een nadelig effect op de fototoxiteit van de 
netvliescellen. Het is één van de factoren 
voor het ontstaan van leeftijd gerelateer-
de Macula Degeneratie (AMD) (2)(3). 

Esthetische brillenglazen
De kleur wordt geneutraliseerd 
door het toevoegen van specifieke  
moleculen aan het substraat.

Blauw licht filter
De geïntegreerde moleculen absorbe-
ren effectief het schadelijke blauw licht 
in het materiaal van het brillenglas.

(Bronvermelding zie pagina 16)



         

 
a strong
brand

The Nikon exclusive difference
Ter ondersteuning van de pre-
sentatie van het Nikon merk 
en brillenglazen in uw bedrijf, 
heeft HOC een exclusief Nikon 
Partner programma ontwik-
keld. De verschillende tools 
en communicatieconcep-
ten zijn opgebouwd uit: Nikon 
merk, product en digitale ver-
kooptools, Nikon instore en 
online communicatiethema’s 
en I SEE BETER LIVING en I SEE 
SHARP AND CLEAR campag-
nes. 

Voor uw kennismaking met 
Nikon en het Nikon Partner Pro-
gramma nodigen wij u graag 
uit voor een afspraak met ons 
Sales team of een bezoek aan 
onze showroom in Diemen.

I see a strong Nikon brand
Nikon brillenglazen geven consumenten de 
unieke kans om de beleving van het Nikon 
merk en onderscheidende optische kwa-
liteiten te ervaren. Dit toonaangevende 
merk met een hoge naamsbekendheid en 
innovatieve reputatie spreekt direct aan. 
Wist u dat meer dan 80% van de consu-
menten het Nikon merk kent en uw advies 
zou opvolgen? Het Nikon merk en de toe-
passingen worden internationaal en in 
Nederland op vele aantrekkelijke manieren 
gecommuniceerd, altijd vanuit innovatie, 
bereikbaarheid voor alle consumenten 
en met onderscheidend vermogen. Nikon 
brillenglazen worden op herkenbare wijze 
vanuit het ‘I SEE BETTER LIVING’ en ‘Lens-
wear for visionairs’ thema’s aangeboden. 
Nikon streeft ernaar mensen te inspireren 
iedere dag het beste uit zichzelf te halen 
en te laten genieten van scherp en com-
fortabel zicht in alle situaties. Zo heeft u 
een herkenbaar Nikon signatuur voor uw 
consumenten. 
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Nikon brand tools Aantal Prijs

Logo blok (afm. 10x8x2cm) gratis

Logo kubus (afm. 10x10x10cm) gratis

Logo lichtbak (afm. 37x14 cm) 7 95,50

Partner deursticker (afm. 10x16 cm) gratis

Brillenglas poetsdoekjes (afm. 20x15cm) (50 stuks) gratis

Waarde samengesteld pakket:

Optiekbedrijf & plaats:

Contactpersoon & e-mail:

Opmerkingen:

INTRODUCTIE NIKON PARTNER  
PROGRAMMA

Nikon digitale demo tools     Prijs

 EyeStation app

Interactief brillenglasadvies (iPad of Android) voor Nikon  

brillenglazen. Maakt gebruik van augmented reality technologie.

gratis

 EyeMio [2 jr. licentie & EyeMio Shell]

Gepatenteerde meetsoftware, waarmee u met optimale nauwkeurig-

heid de individuele parameters vastlegt. De EyeMio kit bestaat uit een 

meetclip en een polycarbonaat shell incl. multi-LED-flitser, geschikt voor 

iPad 3 of hoger.

op aanvraag

 Optical Vision Center

OVC is dé innovatieve touchscreen verkooppresentatie met zowel een 

digitale paskamer voor monturen, glasadvies op maat, video's als visuele 

ondersteuning en uw eigen promoties. De OVC informeert de consu-

ment stap voor stap en alles is via een online beheersysteem eenvoudig 

toe te voegen. 

op aanvraag

 EyeReality [2 jr. licentie & Samsung VR Gear & Samsung S6]

EyeReality geeft een zeer nauwkeurige, 3-dimensionale visuele ervaring, 

waarbij de optische effecten van de diverse glasontwerpen en coatingen 

worden gevisualiseerd.

op aanvraag

         

SALES TEAM
Frank van der Voort  06-51 41 90 71
Francisca Oden  06-53 70 79 72
Mariette Cramer  06-51 23 96 78
René Austie 06-10 33 99 12

HOLLAND OPTICAL COMPANY B.V.
Tel. 020-6 951 951
info@hocsite.com
www.hocsite.com 



Holland Optical Company B.V.
Postbus 234, 1110 AE Diemen, tel. (020) 6 951 951 
www.hocsite.com, info@hocsite.com

Voor aanvullende informatie of afspraak: 

Sales Team
Frank van der Voort (06) 51 41 90 71
Mariëtte Cramer   (06) 51 23 96 78
René Austie   (06) 10 33 99 12
Francisca Oden   (06) 53 70 79 72

Klantenservice  (020) 695 19 51

info@hocsite.com
www.hocsite.com 

BRONVERMELDING
(1) The blue light paradox: problem or panacea. Prof Marshall J. publication 02/2017 (2) The effect of blue light on visual fatigue when reading on LED-backlit 
tablet LCD’s. Isono H. et al, Tokyo Denki University, Hatoyama-machi, Saitama 350-0394, Japan 2013  (3) Source Citation (MLA 8th Edition) «Ultraviolet and blue 
light.» Review of Optometry, Melton R. 15 Feb. 2014, p. S1+. Academic OneFile, Accessed 8 Nov. 2017. (4) Measurement in R&D Nikon in 2017. Level of protection can
vary depending on the material. Comparing a clear lens 1.5 with SeeCoat Plus UV and Blue Secure 1.5 lens with SeeCoat Plus UV. Ratio based on the harmful 
blue light between 400 and 455 nm, weighted by the light dangerousity on the external side of the retinal cells.




