Persbericht

Pearle Opticiens bestaat 60 jaar!
‘Feest voor het oog’
Soesterberg, 28 oktober 2019 - Pearle is al 60 jaar dé oogexpert en dat mag gevierd worden. Onder het
motto ‘Feest voor het oog’ worden de ogen van het Nederlandse publiek de komende zes weken extra in de
watten gelegd: ruim 100 Pearle winkels organiseren een VIP-event en in 10 steden vindt een groot “Feest
voor het oog” plaats met onder andere oogmassages, ‘glazenwassers’, oogappeltjes en gezonde
wortelsapjes. Daarnaast krijgt iedere klant een kraskaart* waarmee kans wordt gemaakt om het
aankoopbedrag retour te ontvangen of een reis/stedentrip te winnen. De afgelopen 60 jaar hebben onze
ogen het veel drukker gekregen. Dat brengt risico’s met zich mee voor de ooggezondheid. Met gerichte tips
en inhoudelijke informatie over thema’s als gezond schermgebruik en voeding helpt Pearle ons om onze
ogen zo lang mogelijk gezond te houden.
Pearle sympathieke oogexpert: tips voor gezonde en blije ogen
Pearle is al 60 jaar de expert op het gebied van oogzorg en deze expertise wordt tijdens de gehele campagne
gedeeld. Denk aan informatie over hoe je je ogen kan beschermen tegen het blauwe licht van een iPad of
computer met behulp van een computerbril of blauwfilterbril of hoe je met de 20-20-2 regel de zo te noemen
‘vierkante ogen’ door te veel schermgebruik bij zowel volwassenen als kinderen kan voorkomen. Aangezien
gezonde voeding ook belangrijk is om je ogen zo lang mogelijk gezond te houden, deelt Pearle tijdens de
campagne ook ‘oog-gezonde’ smoothies met ingrediënten en vitamines die goed zijn voor je ogen uit.
Online oogtest
De eerder gelanceerde en succesvolle online oogtest blijft ook tijdens deze campagne een prominente rol
spelen. Met de online oogtest kunnen zowel volwassenen als kinderen hun ogen gratis testen. De uitslag van
de online oogtest geeft aan of de ogen nog helemaal gezond zijn of dat ze toe zijn aan een professionele
oogmeting bij een Pearle opticien.
De campagne ‘Pearle, al 60 jaar de oogexpert!’ loopt van 28 oktober tot 8 december en wordt op alle
mediakanalen aangekondigd. De feestelijke commercials op radio en tv nodigen vooral uit om langs te komen
in de winkel om de ogen te laten checken en het feestje met Pearle mee te vieren.
De nieuwe commercial is te bekijken op het YouTube kanaal van Pearle:
https://www.youtube.com/watch?v=yt4Ekrv0-VE&feature=youtu.be
Locaties “Feest voor het oog”
De komende zes weken vindt in 10 verschillende steden een groot “Feest voor het oog” plaats. Iedereen is van
harte welkom om aan te sluiten. De feesten vinden plaats op de volgende data en locaties:
Datum:
01-nov
02-nov
07-nov
08-nov
09-nov
14-nov
15-nov
22-nov
23-nov
30-nov

Tijd:
10:00-16:00
10:00-16:00
13:00-20:00
10:00-16:00
10:00-16:00
14:00-20:00
10:00-16:00
10:00-16:00
10:00-16:00
10:00-16:00

Plaats:
Rijssen
Barendrecht
Amersfoort
Den Haag
Tiel
Venlo
Rotterdam
Delft
Maastricht
Zwolle

Adres “Feest voor het oog”:
De Hoge Wal
Middenbaan
Varkensmarkt
Het Plein
Markt 6
Tegelpoort
Eendrachtsplein
Brabantse Turfmarkt
Markt
Grote Kerkplein

Adres Pearle Opticiens:
Haarstraat 2A
Middenbaan 53A
Langestraat 29
Passage 62D
Waterstraat 57
Hoogstraat 6
Beurstraverse 124
Jac Gerritstraat 1/1A
Vrijthof 16A
Diezerstraat 16

*Zolang de voorraad strekt

Noot voor de redactie
Voor vragen over deze campagne: Maaike van Zuilen, T: 06 - 45 63 21 17, E: maaike@philogirl.nl
Over Pearle Opticiens
Pearle Opticiens is in Nederland marktleider in (zonne)brillen en contactlenzen. Pearle staat voor deskundige
oogzorg, voor iedereen betaalbaar. Pearle heeft meer dan 300 winkels door heel Nederland. In iedere winkel
kan een afspraak gemaakt worden met een gediplomeerde opticien. Onze HBO-gediplomeerde optometristen
die gespecialiseerd zijn in het opsporen van veelvoorkomende oogaandoeningen als glaucoom, macula
degeneratie en diabetische retinopathie, zijn in een groot aantal winkels aanwezig. Meer info: www.pearle.nl

