
Kedves Partnerünk!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy az Essilor idén ősszel újra, egy még szélesebb körű 

médiakampánnyal jelentkezik, hogy támogassa az Ön Varilux lencse eladásait! 

A korábbiakhoz hasonlóan 44 TV csatornán és a legnépszerűbb weboldalakon 

népszerűsítjük majd a Varilux X lencsecsaládot, illetve újdonságként már 

4 rádióadón is, reggeli műsorok és szponzorációs megjelenések segítségével 

egyaránt.

Ezúttal is új reklámfilmmel mutatjuk be az új Varilux X lencsék előnyeit, 

Rékasi Károly színművész tolmácsolásában. A reklámfilm az új termék 

előnyeinek szemléltetésén kívül egy promóciós üzenetet is tartalmaz, 

amely keretében a vásárlók régi szemüvege 30 000 Ft értékben 

beszámításra kerül Varilux X lencsék vásárlása esetén.

Arra való tekintettel, hogy ez az árkategória nem mindenki számára 

elérhető, tovább bővítettük az akciót azzal, hogy Varilux Comfort 3.0 

lencsék vásárlásakor 20 000 Ft kedvezmény, Varilux Liberty NE 

lencsék vásárlása esetén 10 000 Ft engedményt kap a vásárló az ajánlott 

fogyasztói árból. A régi szemüvegek bemutatása, illetve azok további 

felhasználása az optikai üzlet döntése, a szemüvegeket nem kell visszaküldeni 

az Essilor részére.

Természetesen az Essilor ezen időszak alatt kedvezményes nagykereskedelmi árakat is 

biztosít a fent említett termékekre. 

Az akció időtartama: 2017. szeptember 11. - december 31.

Az ajánlatban szereplő termékek listáját és az akciós árakat megtalálja levelünkben.

FONTOS INFORMÁCIÓK:

Annak érdekében, hogy a potenciális vásárlók megtalálják a Varilux termékeket árusító 

optika üzleteket, a filmben említésre kerül a varilux.hu weboldal, illetve hogy a termék 

kizárólag a Varilux Partner üzletekben vásárolható meg. Emellett azt is kiemeltük, hogy 

a vásárlók kérjék el a Varilux garanciakártyát, ezzel is kivédve azt, hogy egy nem Essilor 

termékeket forgalmazó üzletben vásároljanak Varilux lencsének hitt terméket. 

Fontos, hogy amennyiben részt kíván venni a kampányban, kérjük ellenőrizze, hogy üzlete 

szerepel-e és ha igen, megfelelő adatokkal rendelkezik-e az oldalon működő boltkeresőben. 

Amennyiben nem kíván részt venni az akcióban, kérjük ezt lemondó nyilatkozattal jelezze 

irányunkba.
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Az akcióban való részvételt a Varilux X kampány promóciós 

anyagainak megjelenítésével is érdemes kiemelni, például az 

ajánlatot hirdető wobblerek (kirakatmatricák) kiragasztásával egyedi 

kombinációban.

Levelünk mellékleteként az alábbiakat küldjük még Önnek: 

 ◆ a kiskereskedelmi katalógusba helyezhető teljes Varilux 

X Series fejezet

 ◆ a nagykereskedelmi árlista utolsó 3 oldalára ragasztható 

áras matricák

 ◆ A4-es ismertető prospektus partnereink számára

 ◆ LA4-es méretű szórólapok vásárlók számára

 ◆ A4-es display tartóba való lap

 ◆ A2-es méretű poszterek

 ◆ A3-as méretű, eladást segítő könyöklő

 ◆ hatszög alakú, felragasztható kirakatmatricák különböző méretekben

Ezen felül A1-es méretben poszter, valamint a fenti anyagokból további 

példányok igényelhetők Vevőszolgálatunkon vagy Intranet oldalunkon keresztül 

(intranet.essilor.hu), ahonnan további anyagok (A1, A2, A4 méretű plakátok, 

A5 méretű és Facebook hirdetés minták, PR cikk és DM levél) is letölthetők vagy 

rendelhetők. 

A médiakampány az alábbi csatornákon jelenik meg:

Rádióadók:

Online:

Bízunk benne, hogy az Ön eladásai is új dimenzióba lépnek a Varilux X Széria segítségével!

Üdvözlettel:

az Essilor csapata

Budapest, 2017. szeptember 9.


