PERSBERICHT
SPECSAVERS ZET AANDACHT CENTRAAL IN HOOR-COMMERCIAL
Huizen, 1 mei 2017 – Vanaf vandaag laat Specsavers in een nieuwe commercial zien
hoeveel aandacht haar audiciens hebben voor het gehoor van hun klanten. De pay-off ‘De
aandacht die u voor uw passie heeft, hebben wij voor uw gehoor’ vangt de drive die de
audiciens van Specsavers hebben.

De nieuwe televisiereclame is de tweede in de serie over de rol van gehoor bij het ervaren
van veel passies. Specsavers gaat in de commercial verder in op de geluiden die een passie
maken. De commercial laat een vrouw zien die met veel liefde in haar groentetuin werkt en
een man die met zorg een LP met muziek uitzoekt en opzet.
Wat je passie ook is, gehoor speelt een grote rol bij het ervaren hiervan. Nog altijd hebben
veel Nederlanders te maken met een gehoorprobleem waardoor zij onder andere hun passie
niet voor 100 procent kunnen ervaren. Audiciens van Specsavers kennen het belang van een
goed gehoor maar al te goed. Elke dag streven zij er naar om een positieve bijdrage te
leveren aan de kwaliteit van leven van hun klanten. De video is hier te bekijken.
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Over Specsavers
Specsavers is een snelgroeiende retailketen die 125 oog- en hoorzorgwinkels in Nederland
exploiteert. De winkels worden gerund op joint-venture basis onder leiding van lokale
winkelpartners. Het van oorsprong Britse familiebedrijf is sinds 1997 in Nederland actief en
heeft als missie om kwalitatief hoogwaardige én betaalbare oog- en hoorzorg voor iedereen
toegankelijk te maken. Specsavers Nederland boekte in 2015/2016 een omzet van ruim €
127 miljoen.
Specsavers wil de komende jaren een steeds prominentere rol spelen in de markt van
eerstelijns oog-en hoorzorg en haar positie verder versterken. De retailketen is de grootste
opleider van gediplomeerde opticiens in Nederland. Aan nagenoeg elke vestiging is een bij
de Stichting Audicien (StAr) geregistreerde triage audicien verbonden, waarmee kwaliteit
van dienstverlening en bedrijfsinrichting is gewaarborgd.
Een niet aflatende focus op innovatie maakt dat Specsavers staat voor kwalitatief
hoogwaardige producten en service op het snijvlak van medische zorg, mode en technologie.
Via Stichting Specsavers Steunt toont de organisatie haar betrokkenheid bij de samenleving,
voornamelijk door het ondersteunen van lokale goede doelen.
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Altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws van Specsavers? Neem dan een abonnement
op de newsfeed (via RSS) van onze nieuwsruimte. Alle berichten komen dan automatisch in
uw mailbox.

