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OCULUS
 

meest intensief gelezen vakblad in de optiekbrancheINTENSITEIT

LEESTIJD

wordt gelezen door 82% van alle opticiens in NL

84% zegt Oculus grotendeels of helemaal te lezen

OVER OCULUS

Oculus Magazine wordt uitgegeven door De Nederlandse Unie van Optiekbedrijven (NUVO). Dit is een vereniging van en voor optiekbedrijven. 

Het werk van de NUVO bestaat uit zowel het behartigen van de collectieve belangen van de optiekbranche als het bieden van individueel 

voordeel aan de aangesloten bedrijven.

Oculus is hét vakblad voor de optiekbranche met een focus op het ondernemerschap, maar ook op optiek en design. Het blad speelt in 

op interessegebieden van de doelgroep als: ondernemen, detailhandel, mode en trends, producten, leveranciers, beurzen, kwaliteit en 

vakmanschap en zorg.

LEZERSONDERZOEK

Van Es Marketing en Services heeft een onderzoek gehouden binnen deze branche met als doel hun mediavoorkeur te onderzoeken. 

Aangezien vakbladen belangrijke informatiebronnen zijn voor de opticien, is gevraagd welk zij lezen. 82% van de doelgroep opticiens in NL 

leest Oculus, maar nog interessanter is dat de Oculus het meest intensief gelezen vakblad is in de optiekbranche. Maar liefst 84% van de 

opticiens die het blad lezen, lezen het blad grotendeels of helemaal! 

Oplage: 2.000 exemplaren
Verschijning: 8 x per jaar
Doelgroep: Optiekbedrijven en hun opticiens

EVEN VOORSTELLEN

Myrthe Blazís, hoofdredacteur van Oculus Magazine

Al meer dan tien jaar mag ik het mooie vakblad Oculus maken! Als 

uitgave van brancheorganisatie NUVO heeft het blad een enorme 

historie, we beginnen nu aan de 81e jaargang! Omdat het blad 

onderdeel is van de NUVO, staan we dichtbij de leden.

Dat vind ik ook het leuke aan dit werk, enerzijds ben ik bezig met schrijven, het selecteren van foto’s en het indelen van een blad. 

Maar daarnaast ben ik ook veel in gesprek met leden, ga ik op bezoek bij optiekwinkels en ontmoet ik opticiens op bijeenkomsten, 

beurzen, of in ons prachtige Optiekcentrum. Naar aanleiding daarvan heb ik dan weer veel inspiratie over actuele onderwerpen om te 

behandelen in Oculus. Ook word ik elke keer weer verrast met de meest fantastische collecties en innovaties. Het allerleukste van mijn 

vak blijft toch altijd dat moment dat er een gloednieuwe editie binnenkomt. Dat moment dat je Oculus doorbladert en alles zo mooi 

samenkomt, tekst, beeld, een prachtige cover. Acht keer per jaar een feest!”



PLANNING 2019

Oculus verschijnt 8x per jaar en heeft een oplage van 2.000 stuks: De kalender hieronder geeft je de mogelijkheid om jullie mediaplanning 

voor 2019 af te stemmen op de publicatie data van Oculus.

Fun fact!
Uit onderzoek is gebleken dat 1 exemplaar van Oculus
door gemiddeld 4,6 personen wordt gelezen
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Designer Steffen Sundelius van Vasuma  

Krasse knarren in de optiek
Seniors op social media           
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Kwaliteitsstandaard Oogmeting

Wat kost een oogmeting?
Zicht op de oogmeetruimte
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Polarized
lenses
100%

UV-block

OVERZETZONNEBRILLEN
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360° binnenkijken

Blikvangers in de winkel
Thema: Een beeld zegt meer dan 1000 woorden
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Kinderbrillendag als marketingtool

Ogen-APK voor kinderen?
Trendwatchers Lente (14) & Zoë (12)

Jaargang 80, 5 - 2018

THEMA   Kids

Ik ga de strijd aan

MiSight® 1 day 
De eerste zachte contactlens 
waarvan bewezen is dat deze
myopie progressie remt.

MiSight® 1 day is een zachte daglens met speciale ActivControl™ technologie, waardoor de lens actief 

werkt voor myopie-controle. MiSight® vergt weinig onderhoud en is daarom makkelijk in gebruik. 

Exclusief verkrijgbaar voor Myopie Management Experts. Ook Expert worden? Ga naar ikkijkverder.nl.

KIJK VERDER
ikkijkverder.nl
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Winkeldiefstal: je kunt er heel veel tegen doen

‘Bij mij gebeurt zoiets niet’
Designer Mai-Britt Seaton van monkeyglasses®

Jaargang 80, 7-2018
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Je ogen kun je niet veranderen, je lenzen wel

E R
Z I J N
G E E N

M O E I L I J K E
O G E N

Ontdek de mogelijkheden van onze nieuwe rekensoftware in combinatie met BYO Premium

zachte maatwerklenzen. Een verbluffend resultaat op maat. Log in op MyProcornea of neem

contact op met uw Procornea accountmanager.

Uitgave van de NUVO

Brillentips op internet: feit of fabel? 

Het verhaal van VAVA
Nieuwe argumenten voor betaalde oogmeting

In elke Oculus is er ruimte om aandacht te schenken aan monturen, glazen, contactlenzen, innovaties, apparatuur, 

collecties, oogzorg, beveiliging, software, marketing etc. Heb je een gerichte marketingcampagne? Neem hierover 

dan contact op met jouw accountmanager, zodat dit op maat afgestemd kan worden.

Uitgave van de NUVO



CONTENT OPTIES

2/1 pagina

€ 2.390,-

Formaat: 420 x 297 mm

Achtergrond

“Ik heb ‘business’ gestudeerd en volgde zomer-

cursussen in Central Saint Martins. Mijn eerste 

baan was als inkoper bij Zara (Inditex). Twee jaar 

later stopte ik hiermee en vertrok ik naar Milaan 

om een master Art Direction aan het Istitu
to 

Marangoni en een master Fashion Accessoires te 

halen. Toen ik terugkwam in Barcelona zijn Joan 

Gassó (die ik tijdens mijn studie ontmoette) en ik 

met Kaleos begonnen. Ik werkte toen ook nog bij 

Uterqüe als ontwerper van accessoires. Twee jaar 

later stopte ik daarmee om me volledig op Kaleos 

Eyehunters te kunnen focussen.”

Hoogtepunt

“Inditex was een geweldige leerschool op het 

gebied van mode, design en retail. Het was een 

unieke ervaring. Ik heb veel geleerd over produc-

ties, materialen, doorlooptijden en fabrieken. Ik 

had de opdracht om bijzondere maar tegelijkertijd 

commerciële accessoires te ontwerpen.”

Ontwerpen

“Door mijn achtergrond ontwerp ik elk montuur 

als een modeaccessoire. Ik let op de huidige trends, 

welke kleuren en vormen opkomen en op basis 

daarvan creëer ik stijlvolle brillen.”

Bestseller

“Elk seizoen lanceren we een grote, nieuwe 

collectie dus dit is erg wisselend. Maar elke keer is 

de bestseller een ontwerp dat echt onderscheidend 

is ten opzichte van andere merken, een van die 

typische ‘Kaleos’-monturen.”

Kaleos in 5 woorden

“Mode, kwaliteit, trends, design, hoge eisen.”

Wat betekent de naam Kaleos?

“Kaleos komt van het Griekse woord Kaleido-

scoop. Kalós staat voor ‘mooi’, eidos voor beeld en 

scopéo voor observeren.”

Nederlandse optiekmarkt

“De Nederlandse markt is een zeer interessante 

markt vanwege het niveau van de optiekwinkels. 

Ik ben vooral onder de indruk van de manier 

waarop Nederlandse opticiens omgaan met hun 

winkelruimtes.”

Inspirerende winkel

“Ik vind het mooi hoe ‘I Visionari’ (zelfstandige 

optiekzaak in Florence, Italië) omgaat met beelden 

en de onafhankelijke merken. En ze hebben een 

geweldige merkenselectie.”
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Pushen
Stapsgewijs worden in Eyecast díe producten 

getoond, die passen binnen de strategie van de 

winkel en aansluiten bij de individuele zicht-

behoefte van de consument. De verschillen tussen 

de diverse designs, coatings en technologieën 

worden getoond aan de hand van herkenbare 

gebruiks situaties. Het programma neemt de  

opticien en de klant bij de hand in het glasadvies-

proces, waarbij alle up- en cross-sell stappen aan 

bod komen.Om optimaal te profiteren van de ondersteuning 

van Eyecast is het volgens Gertjan belangrijk dat 

alle medewerkers “hetzelfde verhaal tussen de oren 

hebben. Natuurlijk heeft iedereen zijn eigen stijl 

van vertellen, als de boodschap maar uniform is.” 

Daarom traint Essilor alle gebruikers en komt er 

regelmatig een glasadviseur van de leverancier 

langs. Het resultaat is evident volgens Gertjan de 

Bruijn: “Onze medewerkers staan voor de volle 

honderd procent achter het product. Pushen is niet 

nodig. Het is een gemeend verhaal. We hoeven 

mensen niets aan te smeren, het verhaal zelf is 

overtuigend genoeg.”
PersonalisatieAlle Essilor-klanten die deelnemen aan het  

Uneyeted-programma ontvangen gratis toegang 

tot de basisversie van Eyecast. Hierin staan de 

instellingen van de verkooptours en modules voor 

de opticien in principe vast. In de basisversie zijn 

er weinig personalisatiemogelijkheden. Na een 

korte training is deze basis-Eyecast beschikbaar 

met de persoonlijke inloggegevens via de URL  

www.eyecast.nl of via de iPad app.
Naast deze basislicentie biedt Essilor ook een 

(betaalde) gepersonaliseerde versie: de zogenoemde 

My.Eyecast. In deze versie kun je Eyecast volledig 

instellen naar eigen wens. Daarbij kan de Eyecast 

onder meer voorzien worden van een eigen huis-

stijl, kun je je eigen verkooptours samenstellen en 

eigen modules bouwen en aanpassen op basis van 

je eigen product- en prijsstrategie. “Wij hebben 

gekozen voor de gepersonaliseerde versie van 

Eyecast,” zegt Gertjan, “en ik heb begrepen dat de 

meeste optiekondernemers dat doen.” In samen-

werking met Designer Kollektiv biedt Essilor de 

mogelijkheid om de Eyecast ook te tonen op een 

27” of 32” multitouchscherm dat geïntegreerd is 

in de verkooptafel van de opticien of binnen de 

Varilux Experience wandmodule. Ook daarin is 

maatwerk mogelijk: “Bij ons zitten de schermen 

aan de rand van de tafel en niet in het midden, 

zoals je veel ziet. Dat leek ons comfortabeler voor 

wat oudere klanten.”
RecensiesIn de winkel merkt Gertjan de Bruijn dagelijks 

het positieve effect van Eyecast op de verkopen. 

“De totale productmix wordt beter. Door het 

werken met Eyecast kunnen medewerkers hun 

verkoopcijfers binnen het assortiment premium 

gepersonaliseerde brillenglazen zichtbaar verbe-

teren. Verder raken klanten overtuigd van de 

deskundigheid waarmee ze geadviseerd worden, en 

dat levert weer meer blije gezichten op. Dat zien 

we ook terug in de recensies van onze winkel.”

In hoeverre stimuleert Eyecast de klanten van  

Mr. Brown voor premium te kiezen? “Ik kan wel 

zeggen dat 85 à 90 procent van onze multifocaal-

klanten uiteindelijk gaat voor onze top 3-glazen. 

Dat lijkt me een prachtige score!”

Gertjan de Bruijn merkt dage-lijks het positieve effect van Eyecast op de verkopen.
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Designer Claudia Brotons

Wie zou jouw brillen moeten dragen?

“Iedereen die zijn eigen stijl w
il benadrukken door 

middel van een onderscheidend accessoire.”

Inspirerende stad

“Er zijn veel plaatsen die me enorm hebben  

geïnspireerd: New York omdat er altijd iets inte-

ressants gebeurt, Parijs omdat het gewoon mooi  

is, Rome, Milaan ... Maar waar ik het meest geïn-

spireerd raak is op Menorca. Daar stopt de tijd. 

Dat is voor mij het moment waarop mijn ideeën 

naar boven komen. Ik moet er minstens een keer 

per jaar heen.”

Andere inspirerende eyewear-merken

“Er zijn veel interessante onafhankelijke merken 

zoals Ahlem, Jacques Marie Mage of Gentle 

Monster. Ze hebben een duidelijk DNA en ik 

denk dat dit het belangrijkste doel voor een  

merk is.”

Als ik een dag iemand anders zou  

kunnen zijn

“Dit is een moeilijke vraag. Vijf maanden geleden 

heb ik een baby gekregen, dus op dit moment zou 

ik eigenlijk niemand anders willen zijn, haha! 

Maar serieus, omdat ik in de mode-industrie werk, 

was Hedi Slimane altijd een groot voorbeeld voor 

mij. Zijn stijl en visie op mode past echt bij mij. 

Hij heeft de  capaciteit om iets dat al stabiel en 

gevestigd is 360° om te draaien naar iets heel 

vernieuwends.”

Vijf jaar geleden…

“Werkte ik bij Uterqüe en was ik bezig met de 

oprichting van Kaleos. Ons huis leek wel een bril-

lenstudio. Schetsen van brillen lagen overal, de 

muren veranderden in moodboards, we kozen de 

kleur van de glazen bij het eerste licht van de dag 

voordat we naar ons werk gingen en we schoten 

onze eerste campagnes met onze familie en 

vrienden.”

Over vijf jaar…

“Ik zou graag willen dat dit een heel gewone 

gebeurtenis zou zijn in mijn leven: dat ik ver weg 

van huis, in een willekeurige stad, iemand 

tegenkom die een van onze monturen draagt.”
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Goed-beter-bestVoor optiekers zijn plaatjes van multifocale  

brillenglazen met stippellijntjes erop gesneden 

koek. Voor de consument blijft het een abstract 

verhaal. Zo’n zeven jaar geleden kwam glasfabri-

kant Essilor met Eyecast, een verkoopondersteu-

nend softwarepakket voor zelfstandig opticiens. 

Met Eyecast kun je in de optiekzaak op basis van 

‘goed-beter-best’ echt laten zien hoe de eigen-

schappen van verschillende premium brillenglazen 

in de praktijk uitpakken. Daarnaast wordt aan de 

hand van beelden, video’s, animaties en tekst 

duidelijk uitgelegd wat er komt kijken bij het 

aanmeten en produceren van hi-tech brillenglazen. 

Door herkenbare gebruikssituaties, productken-

merken, technologieën en voordelen te visuali-

seren, nemen klanten makkelijker een gefundeerde 

beslissing bij de aanschaf van hun brillenglazen. 

Het vergelijken van verschillende type brillen-

glazen gaat verder dan op basis van prijs alleen. 

Eyecast is bovendien een aandachttrekker in de 

optiekzaak die bijdraagt aan de sfeer.

Blije gezichtenDe Eindhovense optiekzaak Mr. Brown staat naar 

eigen zeggen “al drie jaar in de top als het gaat  

om verkopen op basis van het goed-beter-best-

verhaal.” Volgens eigenaar Gertjan de Bruijn 

komen consumenten – waarschijnlijk daartoe 

geïnspireerd door de stortvloed aan prijsvechters-

reclame – vaak binnen met dezelfde vraag: “Hoe 

kan het dat het glas bij de ene winkel zo goedkoop 

is en bij de andere zo duur? Met Eyecast kunnen 

we die vraag helder beantwoorden. Wie de reis 

door het programma heeft gemaakt, snapt beter 

wat de verschillen zijn tussen soorten brillen-

glazen. Welk glas presteert het beste in jouw  

situatie of leefstijl? In de video’s wordt duidelijk 

uitgelegd hoe het aanmeten precies in zijn werk 

gaat en wordt gevisualiseerd wat de effecten zijn 

van een cilinder - of welk glas welke vertekening 

geeft. Als je dat begrijpt, dan wordt het ook 

vanzelf logisch dat er verschillen in prijs zijn.  

Het geeft een beter gevoel als je zelf je keuze  

beter kunt motiveren.”

“Waarom is het ene brillenglas zoveel duurder dan het andere?” is een vraag die 

veel klanten stellen. Geef ze eens ongelijk: in de reclame voert prijscommunicatie 

de boventoon. Wij professionals weten wel waar het verschil zit. Maar hoe leg je  

het helder en overtuigend uit aan de consument?

Door: Essilor

Eyecast van Essilor:  een overtuigend verhaal

Zien en dan geloven

“Bij ons zitten de schermen aan de rand van de tafel, dat leek ons comfortabeler voor oudere klanten.”
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Kaleos Eyehunters
Designer Claudia Brotons

Haar achtergrond als ontwerpster van modeaccessoires zie je terug in haar 

brildesigns. Claudia Brotons vertelt trots over haar Kaleos Eyehunters, het hippe 

brillenmerk uit Barcelona.

Door: Myrthe Blazís
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1/1 pagina

€ 1.595,-

Formaat: 210 x 297 mm
(+3 mm afloop en snijtekens)

1/2 pagina

€    950,-

Formaat: 188 x 130 mm

1/4 pagina

€    515,-

Formaat: 91 x 130 mm

ADVERTENTIE TARIEVEN 2019

Specials

Bij de specials krijgt u gratis redactionele ruimte:

• 1/2 pagina advertentie = 1/1 pagina redactie 

• 1/1 pagina advertentie= 2/1 pagina redactie

Cover 2 of 3                  € 1.835,-

Cover 4                  € 1.915 ,-

Uitgave van de NUVO

Cover                    € 1.995,-

• Jullie (campagne) foto op de cover van Oculus 

 Magazine

• Coverfoto is uitgelicht in de online Oculus nieuws 

 brief, Facebook pagina en inhoudsopgave.

Coverstory                 € 2.500,-

• Jullie (campagne) foto op de cover van Oculus 

 Magazine

• Coverfoto is uitgelicht in de online Oculus nieuwsr

 brief, Facebook pagina en inhoudsopgave

Plus redactionele ruimte, wat gevuld kan worden met: 

“Designer aan het woord”, “Klanten vertellen’ of input 

over jullie innovatie/product/collectie/dienst..

Overige mogelijkheden                   Prijs op aanvraag

• Insert

• Uitklapbare cover

• Meehechter

• Opplakker 

Designer aan het woord

Interview met de designer. De designer vertelt lezers over 

hun visie, waar de inspiratie vandaan komt, achtergrond, 

nieuwe collectie(s) etc.

Klanten vertellen

Interview met (bv.) een opticien die succesvol je merk/product 

verkoopt of gebruikt. Zo maak je op een mooie manier gebruik 

van mond-tot-mondreclame. Opticiens lezen graag over de 

succesvolle keuzes van hun collega’s. 

Cross Media Nederland
Nieuwe Haven 133
3116 AC Schiedam

Anouk Rondberg
+31 10-742 19 45
anouk@crossmedianederland.com



OCULUS ONLINE NIEUWSBRIEF

Proposities e-nieuwsbrief

Advertorial:

Klikbare tekstlink op een opvallende positie

Specificaties

U levert de volgende onderdelen aan:

• Logo of foto

• Kop, maximaal 10 woorden

• Body, maximaal 100 woorden

•  Pay off, maximaal 10 woorden 

• (kop, body en pay off aanleveren in Word)

• URL voor de pay off

Tarief

€ 250,- per editie

Full banner:

Grote, bijna pagina brede banner.

Doelstelling 

Naamsbekendheid

Specificaties

• JPEG banner van 1024 x 512 pixels (b x h)

• URL

Tarief 

€ 195,- per editie

Redactionele formule

Acht keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief van Oculus. In de 

nieuwsbrief staan de highlights uit de nieuwste Oculus.

Nieuwsbrief abonnees:    1.239
Verschijnt:           8x per jaar (zelfde data print edities)

Doelgroep:       Optiekbedrijven en hun opticiens

Cross Media Nederland
Nieuwe Haven 133
3116 AC Schiedam

Anouk Rondberg
+31 10-742 19 45
anouk@crossmedianederland.com



Redactionele formule

Op NUVO.nl kunnen NUVO-leden  terecht voor informatie over 

alles waar ze als ondernemer mee te maken krijgen. Personeel, 

consumentenrecht, aansprakelijkheid, betalingsverkeer en nog veel 

meer. Ook informatie over het optiekonderwijs, de NUVO Academie 

en de kwaliteit van de branche staat op deze site. Leden kunnen hier 

diverse modeldocumenten downloaden.

Proposities website

Banner: 

Klikbare advertentie op een opvallende positie.

Doelstelling

• Naams- en merkbekendheid

• Thematisch

Pluspunten

• Hoge attentiewaarde

• Vrijheid in creatieve invulling

Specificaties

• 300 x 60 pixels in .jpg of .gif

• URL

Tarief

€ 600,- per maand

Iedere volgende strip € 300,- per maand (maximaal 5 strips)

NUVO.NL WEBSITE

Pageviews:          14.719 per maand
Bezoekers:             5.551 per maand

DE NUVO
 

ruim 5.550 per maandUNIEKE BEZOEKERS

DE NUVO WEBSITE

is opgericht in 1948

is gewaardeerd met een 7,1



Redactionele formule

Eens in de twee weken verschijnt de nieuwsbrief van NUVO. In 

de nieuwsbrief besteedt de redactie aandacht aan relevante 

ontwikkelingen in de markt, de actuele agenda en ledennieuws. 

De NUVO nieuwsbrief wordt verstuurd aan de daadwerkelijke 

leden van de NUVO die hiervoor zijn ingeschreven en niet aan hun 

medewerkers. Hierdoor is het adressenbestand heel zuiver en alle 

ontvangers hiervan zijn decision makers.

Proposities e-nieuwsbrief

Advertorial: 

klikbare tekstlink op een opvallende positie

Specificaties

U levert de volgende onderdelen aan:

• Logo of foto

• Kop, maximaal 35 tekens incl. spaties

• Body, maximaal 350 tekens incl. spaties

•  Pay off, maximaal 35 tekens incl. spaties

• (kop, body en pay off aanleveren in Word)

• URL voor de pay off

Tarief 

€ 750,- per editie

Full banner:

grote, bijna pagina brede banner.

Doelstelling 

• Naamsbekendheid

Specificaties

• JPEG banner van 1024 x 512 pixels (b x h)

• URL

Tarief 

€ 500,- per editie

NUVO.NL ONLINE NIEUWSBRIEF

Nieuwsbrief abonnees:       620
Verschijnt:       even weken op woensdag
Doelgroep:     NUVO-leden

VERSCHIJNT
 

620 abonnees die NUVO-lid zijnVERSTUURD NAAR

DE NIEUWSBRIEF

24 keer per jaar

is gewaardeerd met een 7,3



Redactionele formule

Het “NUVO -boekje” is de ledengids voor alle NUVO-leden waar 

alle gegevens van leveranciers in staan. Een groot voordeel van 

de ledengids is dat de gids tot eind 2019 bij de opticien op het 

bureau ligt, dit maakt de Optiekwijzer een belangrijk document! Uw 

boodschap zal daarom ook meerdere malen gezien worden door de 

opticien.

Verspreidingsgegevens

Oplage: 2.000 exemplaren

Verschijning: 1 keer per jaar

Doelgroep: opticiens/optiekwinkels

NUVO OPTIEKWIJZER

Advertentietarieven 2019

UIT ONDERZOEK IS GEBLEKEN DAT 
DE OPTIEKWIJZER ALS

BELANGRIJKSTE
document wordt gezien en krijgt een 

cijfer van 7,1

LIGT HET

HELE JAAR
bij de opticien op de toonbank

UW BOODSCHAP WORDT

MEERDERE
malen gezien

bron: lezersonderzoek Oculus

Verschijningsdatum 2019

Reservering: 03-12-2018

Materiaal:  07-12-2018

Verschijning: begin 2019

2/1 pagina

€ 2.025,-

Formaat: 420 x 210 mm

1/1 pagina

€ 1.350,-

Formaat: 210 x 210 mm
(+3 mm afloop en snijtekens)

Cover 2, 3 of 4                  € 1.620,-

Overige mogelijkheden                   Prijs op aanvraag

• Het plaatsen van een banner op de website van de 

 Optiekwijzer, www.nuvo-optiekwijzer.nl

http://www.nuvo-optiekwijzer.nl

