Uitreiking eerste
LOFTxTEF Awards
De LOFTxTEF Awards is een samenwerking tussen LOFT Eyewear
Shows en TEF Magazine. De eerste editie van deze uitreiking vond
plaats op 22 maart 2019, op de LOFT Independence Party.
Aan de hand van de inzendingen nomineerden de juryleden zes merken
voor elk van de vier categorieën: Fashion Frame, Fashion Sunglass,
Technical Frame en Technical Sunglass. De winnaars van de LOFTxTEF
Awards vertegenwoordigen gedurfde en innovatieve ontwerpers die
een nieuwe standaard zetten voor uitmuntendheid in brillenontwerp.
Dit zijn de winnaars:

Categorie Fashion Frame:
Larabee van Blake Kuwahara

Categorie Fashion Sunglass:
Moore van Blake Kuwahara

Categorie Technical Frame:
Apollo van Theo Eyewear

Categorie Technical Sunglass:
Osaka van Rolf Spectacles

Knipoogjes
TE KOOP AANGEBODEN
401:
TE KOOP AANGEBODEN
Leuke optiekwinkel in
West Veluwe (Gld)
I.v.m. pensionering leuke optiekwinkel
ter overname aangeboden
Naast vaste klantenbestand
veel verkoop aan toeristen.
Volledig voorzien van nieuwste
apparatuur.
Voor inlichtingen: info@webcrown.nl

Adverteren in de rubriek Knipoogjes is alleen mogelijk voor NUVO-leden.
Op www.nuvo.nl staan de algemene voorwaarden.

Kosten Knipoogjes per 1 januari 2019:
De basisprijs (voor 10 regels) van een advertentie in de rubriek Knipoogjes is € 44,20
en voor elke extra regel die erbij komt betaalt u € 6,60.
Voor een Knipoogje onder nummer betaalt u € 15,75 extra.
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% btw.
Het is niet mogelijk om advertenties op een ander formaat dan het gebruikelijke in de
rubriek Knipoogjes te plaatsen. Een Knipoogje mag slechts één kolom breed zijn en kan
hoogstens worden voorzien van een bedrijfslogo. Wie een grotere advertentie wil
plaatsen, of de advertentie wil laten voorzien van een illustratie of achtergrond, kan zich
voor een advertentie in Oculus wenden tot Cross Media Nederland,
telefoonnummer 010-7421020.
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