Wilt u als opticien inspelen op de veranderende

Met OPTICOOP bouwt u mee aan uw eigen

markt ? Zoekt u een slagkrachtig en

toekomst :

commercieel antwoord ? Heeft u nood aan

•

gecoördineerde marketingsacties ?

U maakt deel uit van een van de
belangrijkste coöperatieve verenigingen in
de Belgische optiekwereld

De optiekbranche staat steeds meer onder druk.

•

Nationale, maar ook internationale spelers
begeven zich op het toneel op een agressieve

samenwerking met de grootste leveranciers
•

manier. De prijsconcurrentie beperkt zich niet
meer tot het lagere segment, maar verplaatst
zich ook naar het hogere segment.

U maakt gebruik van onze jarenlange
U kan gebruik maken van doelgerichte
campagnes en marketingadvies

•

Uw administratie vereenvoudigt door onze
vlekkeloze account-afdeling

Neem contact met ons op voor een
vrijblijvende afspraak!

WE HELP YOU TO SEE
THE WORLD BETTER

x 10

Opticoop is dé aankoopgroepering voor opticiens. Zo geniet u van scherpe
prijzen, doelgerichte marketingcampagnes en vele andere voordelen.
U blijft 100% zelfstandig en geniet van onze scherpe kijk op de markt.

ONZE 10 USP’S

We are One .. de kracht van 100
zelfstandigen gebundeld.
OPTICOOP IS DÉ
AANKOOPGROEPERING IN BELGIË
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JIJ EN WIJ = 1

via iLens-pro garanderen wij
aan alle Opticoop leden de beste
voorwaarden op de 6 belangrijkste
contactlens-merken.
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folders per jaar voor een
krachtige en gepersonaliseerde
communicatie in uw regio.
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Onze steun,
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Een bestuur, bestaande uit
zelfstandige opticiens, staat garant
voor dynamiek en daadkracht,
steeds vanuit onze optiek.

dagen per week
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x 100 bezoekers per maand
op onze opticoop-website
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thema-acties per jaar
(met aangepast POS-materiaal
(affiches, folders, ... )
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Toegang tot iLens.be, met
9X10 partners een uniek
samenwerkingsverband voor
het creëren van een onlineverkoopplatform en zoveel meer...
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grootste glasleveranciers
aan de beste voorwaarden =
kiezen in alle vrijheid.
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www.opticoop.be

Opticoop Aankoopgroepering
Kerkstraat 10
9090 Melle
09/230.95.00
opticoop@opticoop.be

10 op 10, daar gaan we voor.
Reeds bijna 30 jaar bieden wij onze
leden de beste voorwaarden, zonder
druk, zonder verplichtingen, en
zonder gedoe ...

