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OPTIEK VAN AVONDT KIJKT MET U
2014 RECHT IN DE OGEN

GO BELGIUM

We zijn ook nog steeds de ENIGE
opticien in Belgie die zijn eigen
"huiscollectie uittekent en ontwerpt" en
waar we nu speciaal naar aanleiding
van het WK voetbal in Brazilie een
eigen ontworpen zonnebrillen lijn
hebben geproduceerd.
Uniek in Belgie, verkrijgbaar vanaf half
december - ook zullen er in 2014
verschillende acties worden
gelanceerd

GO BELGIUM

RETAIL AWARD
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START TO LENS

❅

❅

NIEUWE
TOPMERKEN

Voor onze contactlensdragers
blijven we ons inzetten om hen te
begeleiden en adviseren waar nodig, voor
de nieuwe starters ontwikkelden we "START TO
LENS" gekend van radiospots en Tv-spots waarbij
we mensen van A to Z gratis begeleiden om hen
op weg te helpen en uiteindelijk een volwaardig
lensdrager van te maken.

NIEUWE
❄ APP
We gaan met Optiek Van
Avondt een APP lanceren dat
mensen op hun smartphone
kunnen installeren zodanig dat
bestellingen, info en andere
efficienter kan worden opgevraagd.

❄

❄

❅

❄

OPTIEK VAN AVONDT IS BESTE VAN VLAANDEREN
Op zondag 24 november werden de Vlaamse Hospitality Awards uitgereikt in de San Marco
Village te Schelle. Optiek Van Avondt gevestigd in de Baron Van Ertbornstraat 8, over het
gemeentehuis te Aartselaar won in de categorie "juweliers/goudsmeden/ opticiens" de eerste
prijs. Vergelijken kan je het volgens de organisator Paul Peeters met de uitreiking zoals de
Oscars voor de filmregisseurs en de Michelinsterren voor de restaurants, een hele eer en
bekroning dus. Er waren in totaal een 320-tal zaken genomineerd over gans Vlaanderen, deze
werden gedurende het jaar 2013 grondig gescreend op basis van onder andere de uitstraling
van hun zaak, website, klantvriendelijkheid, service en kwaliteit. Ook werd een mistery shopping
uitgevoerd bij alle zaken en op basis hiervan een rapport opgemaakt door een professioneel
bedrijf.
Kevin Beck, zaakvoerder van Optiek Van Avondt kan dus een grote pluim op zijn hoed steken voor
het harde werk en dagelijkse inzet voor zijn cliënteel. De appreciatie krijgen we dagdagelijks
reeds van vele van onze klanten, zegt Kevin Beck. Het nu ook krijgen van een echte vakjury is
uiteraard zeer leuk en een bevestiging voor ons dat we op de goede weg zijn, we blijven dus
verder doen op dezelfde manier met de voetjes op de grond.
Wat zeker heeft bijgedragen is de enorme klantvriendelijkheid die je ervaart wanneer je de
zaak bezoekt, elke klant is Koning voor Kevin Beck. Een perfectionist in afwerking en detail
zorgen ervoor dat elke klant krijgt waarvoor hij of zij kwamen, iedereen met de glimlach terug
buiten laten gaan, daar gaan we voor bij Optiek Van Avondt.
De service en persoonlijke begeleiding die je krijgt, gecombineerd met een advies van mensen
die specialisten zijn in hun vak, nu ook over gans Vlaanderen bekroond maakt van Optiek Van
Avondt een vaste waarde in het centrum van Aartselaar.
Kevin draagt dan ook de award een beetje op aan de middenstand in het algemeen, een
goed werkend netwerk tussen de middenstanders die zich allen maximaal inzetten voor de
klanten die van winkelen in Aartselaar, een goede gewoonte maken en dit met een goede
ondersteuning van gemeentebestuur en ATA.

DEZE CADEAUTIPS ZIJN VERKRIJGBAAR OP DE KERSTMARKT VAN 14 DECEMBER
WK ZONNEBRILLEN

CLIC MAGNEETBRIL

MUST HAVE

VANAF €59

VANAF €25

VOOR ELKE STERKTE
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Persoonlijke service & vakmanschap
Specialisatie in multifocale glazen en beeldschermglazen, sportbrillen en kinderbrillen
Steeds de nieuwste trends
Uiitgebreid oogonderzoek en opmetingen

Baron van Ertbornstraat 8 - 2630 Aartselaar
038877529 - info@optiekvanavondt.be - www.optiekvanavondt.be
di. t/m vrij. 9.30u.-12.30u./ 13.30u.-18.30u. za. 9.30u.-17.00u. zon. en ma. gesloten
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2013 werd dus fantastisch
afgesloten door Optiek
Van Avondt met het
behalen van de Award,
maar 2014 staat reeds
voor de deur !!!
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