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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 2020

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

2020 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

Editie 1 - Januari
Reservering: 19-12-2019
Redactie:  19-12-2019
Materiaal:  13-01-2020
Verschijning: 28-01-2020

Verschijnt voor Centrop Sales, 

Hall of Frames, Bold Optical 

Fair en NCC

Editie 2 - Maart
Reservering: 13-02-2020
Materiaal:  21-02-2020
Verschijning: 06-03-2020

Verschijnt voor NCC.

Editie 3 - April
Reservering: 25-03-2020
Materiaal:  02-04-2020
Verschijning: 17-04-2020

Editie 4 - Mei
Reservering: 04-05-2020
Materiaal:  13-05-2020
Verschijning: 29-05-2020

Uitgave van de NUVO

Editie 5 - Juli
Reservering: 18-06-2020
Materiaal:  29-06-2020  
Verschijning: 10-07-2020

Editie 6 - September
Reservering: 05-08-2020
Redactie:  30-07-2020
Materiaal:  17-08-2020
Verschijning: 01-09-2020

Verschijnt voor: SILMO, Bold 

Optical Fair, Centrop Sales, 

Hall of Frames

Editie 7 - Oktober
Reservering: 25-09-2020
Materiaal:  24-09-2020
Verschijning: 16-10-2020

Editie 8 - November
Reservering: 05-11-2020
Materiaal:  13-11-2020
Verschijning: 27-11-2020
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Vakblad voor de Optiekbranche

Uitgave van de NUVO

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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DUTCH RETAIL DESIGN
C O N C E P T S T R AT E G Y  -  S TO R E D E S I G N  -  P R OJ E C T M A NAG E M E N T  -  P R O D U C T I O N

WSBINTERIEURBOUW.NL      WSBLADENBAU.DE      WSBSHOPFITTING.COM      WSBCONCEPTDEMAGASIN.FR

SCHERPENZEEL (NL): + 31 (0) 33 277 17 14 LONGUICH (DE): + 49 (0) 151 70 54 63 20
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Vakblad voor de Optiekbranche

Uitgave van de NUVO

Samenwerking NUVO en inkooporganisaties

De optiek staat op de kaart
Haffmans & Neumeister

Jaargang 80, 8-2018

LOOK FORWARD!
De nieuwe Rodenstock eyewear  
collecties komen er aan.
En we beloven u: we gaan u verrassen 
in 2019. More info coming soon.
See better. Look perfect.

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

79

Designers Monika en Sandra

Monika Fink en Sandra Kaufmann uit het Zwitserse Zurich hebben 

totaal verschillende achtergronden. De combinatie is een perfecte 

match om brillen te ontwerpen. Trots vertellen ze over hun eigen 

merk SOL SOL ITO. Onafhankelijk en exclusief, maar ook extreem 

comfortabel en kwalitatief.

SOL SOL ITO 

Sandra Kaufmann (links) en

Monika Fink.

41

“Enthousiaste klanten die het kijk- en draagcomfort als fantastisch ervaren, zijn mijn beste ambassadeurs!”

Marcel Takens

Door: Bausch + Lomb

80

Achtergrond

“Monika studeerde beeldhouwkunst in Barcelona en Geneve, na 

een stage op het gebied van ontwerptechniek. Sandra is industrieel 

ontwerper en heeft jarenlange ervaring in de Zwitserse horloge 

industrie. Als student wilde Sandra in de studio van Philippe 

Starck werken. Ze eindigde bij toeval bij Alain Mikli, een goede 

vriend van Starck en de brillenpartner van de Starckcollectie, waar 

ze veel over brillen heeft geleerd. Een paar jaar geleden hebben we 

het brillenmerk ‘Strada Del Sole’ gelanceerd. Maar we kwamen er 

al snel achter dat investeerders een slechte invloed hebben op de 

creatieve vrijheid. Hoewel het merk behoorlijk succesvol werd, 

haalden we het uit de markt, omdat het niet meer stond voor wat 

we denken dat een echt onafhankelijk merk zou moeten zijn.”

 Link met de optiek

“We dragen allebei een bril, Sandra om beter in de verte te zien, en 

Monika om beter dichtbij te zien. Omdat we altijd aan het zoeken 

waren naar de perfect passende bril, begonnen we onze eigen 

ontwerpen te maken. Bij en verziend als we zijn, vullen we elkaar 

goed aan en vormen we een goede basis voor een startup. Onze 

eerste collectie hebben we in 2013/2014 gelanceerd in Tokyo.”

Samenwerking

“Van oorsprong is Zwitsers design ingetogen, slim, met een hoge 

kwaliteitsstandaard. We zijn allebei innovatief op onze eigen 

gebieden, daarom zijn we als USP begonnen aan een speciaal 

scharnier. Wekenlang hebben we lopen buigen en draad gesneden 

in de kunststudio van Monika. We vonden in de Zwitserse 

horloge industrie een kleine fabriek die onze metalen onderdelen 

kan produceren. Het acetaat komt uit Italië, en we brengen dat 

samen in onze studio in het centrum van Zurich. Zo kunnen we 

elk detail zelf controleren, dat vinden we erg belangrijk. We zijn 

erg  g   efocust op vakmanschap en kwaliteit . Ook onze afzonder

lijke spe  cialiteiten (industrieel ontwerp en kunst), smelten perfect 

samen op het gebied van eyewear. Aan de ene kant is het erg 

innovatief, maar aan de andere kant zijn onze ontwerpen net als 

beeldhouwwerken of schilderijen: altijd op zoek naar de perfecte 

balans tussen vorm en kleur.”

Thuisbasis

“Onze thuisbasis is Zurich, Zwitserland. We maken een typisch 

Zwitsers product, alhoewel onze inspiratie voor dit merk juist 

kwam uit het plaatsje Sausalito, vlakbij San Francisco. Onze merk

naam SOL SOL ITO staat dan ook voor ‘sun, fun en freedom’, de 

Californische lifestyle.”

Hoogtepunt

“We hebben verschillende design awards gewonnen, maar het 

fijnste aan ons werk is dat we doen wat we leuk vinden. Dat is het 

allerbelangrijkst. Voor ons is het ontwerpen van brillen een passie 

die we niet kunnen onderdrukken. En dan helemaal als we daarmee 

onze klanten trots en blij maken.”

 
Collecties

“Een sterk, uniek kenmerk is erg handig als nieuwkomer in de 

markt. Daarom zochten we naar een eyecatcher die tegelijkertijd 

functioneel is. Omdat we dezelfde vorm veren gebruiken bij alle 

verschillende frontjes, kan de opticien heel makkelijk de kleur van 

de veren verwisselen. Ook logistiek gezien is dit erg handig voor 

een startup, het is een soort brillenkit. De eerste collectie had 

hele dikke veren en was vrij extreem. Later hebben we lichtere en 

dunnere brillen gemaakt die ook makkelijker af te passen zijn. 

We ontwerpen brillen zo dat ze perfect passen op ieders gezicht. 

De manier waarop de bril op de neus past, de mogelijkheid om de 

inclinatie en de uiteindes van de veren aan te passen zijn, volgens 

ons, ongeëvenaard. Onze brillen zijn extreem comfortabel om te 

dragen.”

Marcel Takens is optometrist en contactlensspecialist bij Von 

Oy Opticiens en Marree Opticien. Hij heeft veel ervaring met 

het adviseren, begeleiden en aanpassen. Hij mag zich gelukkig 

prijzen met een trouwe klantenkring: “Onze klanten worden 

elke zes maanden automatisch opgeroepen voor een controle. 

Daardoor houden de meeste lensdragers zich aan hun vervan-

gingsschema.”Tijdens de controle van de contactlenzen wordt er altijd 

gevraagd hoe het gaat met de contactlenzen. Marcel krijgt 

“met enige regelmaat” te maken met klanten die klachten 

ervaren. “Allereerst is het natuurlijk belangrijk om te achter-

halen wat de klachten precies inhouden en wat de oorzaak is. Is 

het zicht niet optimaal? Ervaart u comfortklachten? Gaat het 

inzetten en uithalen van de lenzen niet lekker? Voelen uw ogen 

vermoeid na een dag lezen of werken op een computerbeeld-

scherm? Heeft u op het einde van de dag last van droge en 

vermoeide ogen? Of heeft u moeite met het lezen van tekstbe-

richten of e-mails op uw smartphone?”Overstap
Natuurlijk zijn er klanten die hun lenzen al jaren naar alle 

tevredenheid dragen en geen behoefte hebben aan een overstap 

naar een ander materiaal. Toch heeft Marcel ook al meermalen 

contactlensdragers in de zaak gehad die op het punt stonden 

het bijltje erbij neer te gooien. “Sommige klanten gaan ervan 

uit dat bepaalde klachten er nu eenmaal bij horen. Als ze op 

controlebezoek komen beginnen ze er maar niet eens over. Ze 

denken bijvoorbeeld dat droogteklachten ‘all-in the game’ zijn, 

of dat leesproblemen inherent zijn aan het dragen van contact-

lenzen.” Volgens Marcel is het belangrijk dat je als contact-

lensspecialist goed op de hoogte blijft van de ontwikkelingen 

in de markt. “Zo kan ik op mijn beurt ook mijn klanten goed 

geïnformeerd houden. Ik leg ze altijd uit welke opties er zijn 

om hun probleem op te lossen. Door samen de mogelijkheden 

te bespreken kan de klant een goed afgewogen keuze maken. 

De ULTRA-lenzen worden als zoveel comfortabeler ervaren, 

dat veel bijna-afhakers weer helemaal in hun nopjes zijn met 

hun contactlenzen.”
AmbassadeursBausch + Lomb claimt dat ULTRA speciaal is ontwikkeld voor 

de contactlensdrager van nu, die veel bezig is met beeld-

schermwerk en smartphonegebruik. “Dat klopt”, beaamt 

Marcel Takens. “Het comfort wordt alom geroemd. Ze houden 

het vocht tot het einde van de dag vast. Daardoor blijven zicht 

en draagcomfort de hele dag constant. Als het een presbyope 

klant betreft dan leg ik uit dat de multifocale ULTRA lenzen 

speciaal ontwikkeld zijn met meerdere sterktes om scherp te 

kunnen zien op alle afstanden. Ik gebruik de aanpasrichtlijnen 

die Bausch + Lomb heeft opgesteld en hier heb ik veel succes 

mee. In de meeste gevallen is de eerste aanpassing al succesvol. 

Het resultaat: enthousiaste klanten die het kijk- en draagcom-

fort als fantastisch ervaren. Ze zijn mijn beste ambassadeurs!”
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Hightech en goede communicatie behoudt contactlensdraqers

Ook al zijn de meeste contactlensdragers dik tevreden, de verhalen 

van mensen die problemen ondervinden trekken soms meer de 

aandacht. Jammer, want de meeste klachten kunnen tegenwoordig 

uit de wereld worden geholpen. Hoe? Door goed te luisteren naar 

de consument, zodat je precies kunt achterhalen waar de klachten 

vandaan komen. Bausch + Lomb ondersteunt zijn dealers graag bij het 

vinden van oplossingen. Want het voorkomen van onnodige afhakers is 

een gemeenschappelijk belang!

Bausch + Lomb ULTRA Contactlenzen

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 2020

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

Coverstory                 € 2.500,-
• Jullie (campagne) foto op de cover van Oculus 

 Magazine

• Coverfoto is uitgelicht in de online Oculus nieuws 

 brief, sociale media en inhoudsopgave

• 2/1 pagina inhoudelijke coverstory ter aanvulling  

 van jullie coverfoto 

Redactionele ruimte van de coverstory kan gevuld 

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

Full banner: 

Klikbare advertentie op een opvallende positie.

Doelstelling

• Naams- en merkbekendheid

• Thematisch

Pluspunten

• Hoge attentiewaarde

Specificaties

• 485 x 60 pixels in .jpg of .gif

• URL

Tarief: € 600,- per maand

Iedere volgende strip € 300,- per maand (maximaal 3 strips)

Landscape: 

Klikbare advertentie op een opvallende positie.

Doelstelling

• Naams- en merkbekendheid

• Thematisch

Pluspunten

• Hoge attentiewaarde

Specificaties

• 688 x 144 pixels in .jpg of .gif

• URL

Tarief: € 600,- per maand

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 gids voor alle NUVO-leden waar alle 

gegevens van merken en optiekleveranciers in staan. Een groot 

voordeel van de Optiekwijzer, is dat deze het gehele jaar door 

gebruikt wordt door de opticien en dit maakt de Optiekwijzer extra 

geschikt voor het onder de aandacht brengen van een boodschap 

die u het gehele jaar door wenst uit te dragen.

Verspreidingsgegevens

Oplage: 2.000 exemplaren

Verschijning: 1 keer per jaar

Doelgroep: opticiens/optiekwinkels

NUVO OPTIEKWIJZER

Advertentietarieven 2020

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 2020

Reservering: 03-12-2019
Materiaal:  09-12-2019
Verschijning: begin 2020

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


