PERSBERICHT
Specsavers zet assortiment vuurwerkbescherming in etalage

NOODZAAK GEHOORBESCHERMING TIJDENS
JAARWISSELING ONDERBELICHT
Huizen, 12 november 2015 – Als het aan Specsavers ligt, gaat heel Nederland goed
beschermd het nieuwe jaar in. Bij de retailketen staat de decembermaand in het teken
van vuurwerkbescherming. Vanaf 7 december kunnen consumenten in alle 118 winkels
terecht voor een volledig aanbod vuurwerkbrillen en oordoppen die het veilig afsteken
van en kijken naar vuurwerk mogelijk maken. De onderneming speelt daarmee in op de
stijgende vraag van consumenten naar beschermingsartikelen. Het aanbod omvat
beschermbrillen en Alpine-gehoorbeschermers, voor zowel volwassenen en kinderen.
Volgens Specsavers is de vraag van consumenten naar vuurwerkbescherming de laatste
jaren toegenomen. Wel lijkt deze vraag zich vooral te richten op bescherming voor de ogen:
het zijn voornamelijk vuurwerkbrillen die over de toonbank gaan. Naar schatting dit jaar zo'n 1
miljoen stuks. De verkoop van oorbeschermers tijdens de vuurwerkperiode blijft in vergelijking
hiermee nog achter.
Mede dankzij het feit dat steeds meer instanties aandacht schenken aan preventie, groeit de
vraag naar vuurwerkbrillen elk jaar. “Het gaat te ver te stellen dat de vuurwerkbril inmiddels
gemeengoed is, maar Nederland wordt op dit punt wel verantwoordelijker. Het lijkt erop dat
de consument eindelijk ‘om’ is en inziet dat vuurwerk afsteken en ernaar kijken leuk is, maar
dat een ongeluk in een klein hoekje schuilt”, aldus Wieteke Lap, woordvoerder van
Specsavers. “Vijf jaar geleden was de vraag naar vuurwerkbrillen minimaal. Dit jaar vraagt het
merendeel van onze winkels om zowel vuurwerkbrillen als gehoorbeschermers."
Actie in de winkels met vuurwerkbrillen én gehoorbeschermers
Terwijl het gebruik van gehoorbescherming bij festivals spectaculair gegroeid is (+47% ten
opzichte van 2014), valt er rond de vuurwerkperiode nog terrein te winnen. Binnen de
branche verwacht men desondanks een groei van 25% ten opzichte van de voorgaande drie
jaren.
Specsavers vindt het zorgelijk en opvallend dat Nederlanders vooral denken aan het
beschermen van hun ogen bij het kijken naar of afsteken van vuurwerk. Lap: "Ook de oren
lopen risico, en dat lijken veel mensen zich nog niet te realiseren. Een klap van knalvuurwerk
of een strijker kan levenslang oorsuizen opleveren.” De winkels van Specsavers staan
daarom van 7 tot en met 31 december in het teken van vuurwerkbescherming. Naast gratis
vuurwerkbrillen (op=op) zet de retailketen vooral ook gehoorbeschermers in de etalage.
Alpine-gehoorbescherming is vanaf 7 december tot en met 31 december te koop voor de
actieprijs van € 9,95 in plaats van de gebruikelijke € 12,95.
Voor meer informatie: www.specsavers.nl
Volg Specsavers ook online!

- EINDE PERSBERICHT 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.
Voor meer informatie (niet voor publicatie):
Specsavers International, Wieteke Lap, telefoon: (035) 628 8311 e-mail:
eu.persbureau@specsavers.com. (www.specsavers.nl)

Specsavers heeft de nodige zorgvuldigheid betracht bij het opstellen van dit persbericht. Zij
kan echter niet garanderen dat deze informatie foutloos, volledig en actueel is. De prijzen en
(actie)voorwaarden opgenomen in dit persbericht zijn gespecificeerd op www.specsavers.nl
en/of zijn te verkrijgen in een Specsavers winkel in Nederland.
Over Specsavers
Het familiebedrijf Specsavers heeft internationaal meer dan 1700 winkels, waarvan op dit
moment 118 winkels in Nederland. De winkels worden geëxploiteerd op joint-venture basis
onder leiding van lokale partners. Specsavers is van mening dat Nederlanders al jaren teveel
betalen voor een scherpe blik en een goed gehoor. Met deze filosofie startte het bedrijf in
1997 in Nederland met het leveren van kwalitatief betaalbare oogzorg en sinds 2007 ook met
kwalitatieve hoorzorg. Internationaal verkoopt Specsavers jaarlijks 17,5 miljoen brillen van
een hoge kwaliteit tegen een scherpe prijs. Oogonderzoeken worden bij Specsavers verricht
door opticiens en optometristen met minimaal een overheidserkend MBO- of HBO-diploma.
Gediplomeerde StAr-geregistreerde triage audiciens begeleiden klanten met licht tot ernstig
gehoorverlies bij een correcte hooraanpassing in 111 winkels. Specsavers werkt intensief
samen met opleidingsinstituten en biedt diverse carrièremogelijkheden.

