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Valódi
partnerség



Olyan megbízható partnert keres, aki egy jól ismert márka 
eredményességét, sokéves tapasztalatát és kiterjedt 
marketing tevékenységét egyszerre tudja Önnek nyújtani?

Akkor a ZEISS éppen a megfelelő partner az Ön számára.

Valódi
partnerség
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Valódi
innováció
A ZEISS partnereként egy világhírű márka áll  
az Ön szolgálatába. Magas presztizsű és jól ismert 
név; a ZEISS szót hallva mindenki a minőségre és 
az innovációra asszociál. Az Ön vállalkozása is 
profitálhat ebből a kompetenciából – így még 
több elégedett ügyfele lesz.

„Seeing beyond” – a Jövő folyamatos kutatása segít tudásszomjunkat 
csillapítani és feltárni azokat a területeket, amelyeket előttünk még senki 
sem fedezett fel és olyan problémákat megoldani, amelyeket még csak most 
kezd felismerni az emberiség!
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A ZEISS, mint nemzetközi piacvezető vállalat az optika és az optoelektronika területén, 

175 éve a legkülönbözőbb területeken – félvezetők gyártása, autó- és gépipar, 

orvosbiológiai kutatás, orvostechnika, szemüveglencsék, fotó- és kameralencsék, 

távcsövek és planetáriumok – egyedülálló, innovatív megoldásokkal járul hozzá az iparág 

fejlődéshez. Ez a sokrétű tapasztalat és szakértelem minden ZEISS szemüveglencsében 

megtalálható.

Innováció –  
a ZEISS hagyománya 
Számok, melyek magukért 
beszélnek.

35Több mint 

Nobel-díjas végzett kutatásokat 

ZEISS mikroszkópokkal.

A ZEISS világszerte összesen több mint

9.800
szabadalommal és szabadalmi 

bejelentéssel rendelkezik.

50 Millió
ember dönt évente új ZEISS 

szemüveglencse vásárlása mellett.

1923-ban

a ZEISS megnyitotta a világ első planetáriumát.

Évente körülbelül

szürkehályog-műtét során használják 

a ZEISS sebészeti rendszereit.

15 Millió 5.000
A legújabb ZEISS EUV litográfiai 

optikával gyártott félvezető szerkezetek

-szer vékonyabbak, mint

egy emberi hajszál.

Hozzávetőlegesen

fotó készült ZEISS fényképezőgép objektívekkel 

az Apollo-küldetések során.

30.000
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Felelősség és fenntarthatóság – 
közös elköteleződés a jövőért

A ZEISS, mint alapítványi vállalat számára a fenntarthatóság és az üzleti siker 

mindig elválaszthatatlanul összekapcsolódott egymással. Fejlesztési, gyártási, 

logisztikai, informatikai és értékesítési munkatársaink világszerte azon dolgoz-

nak, hogy takarékosan használjuk fel az erőforrásokat.

A „Zöld, Biztonságos, Felelősségteljes” programmal a ZEISS Vision Care több 

mint 250 egyéni kezdeményezést összpontosít egy globális programban annak 

érdekében, hogy az ezen a téren tett vállalásainkat napról napra egyre jobban 

tudjuk teljesíteni. Keményen dolgozunk azon, hogy a fenntarthatóságot a vál-

lalatunk működésének összes területén biztosítani tudjuk.

Az új szemüveglencse-

csomagolással évente

tonna papírt 

tudunk 

megtakarítani.

Az általunk megtakarított energia évente

háztartást tudna villamos energiával ellátni.

3.100

68
Környezetbarát szemüveg: létezik ilyen?

Az értékesítési láncban a félkész termék gyártásától kezdve a szemüvegek 

optikába szállításáig a ZEISS Vision Care gondosodik arról, hogy egyre kevesebb 

víz-, energia-, műanyag- és CO2-kibocsátás kapcsolódjon a gyártáshoz.  

2022-re az energiafogyasztás tekintetében CO2-semlegesek leszünk.

Az általunk megtakarított vízmennyiség

180.000
ember éves ivóvízszükségletét fedezhetné.

Az évente megtakarított hulladék mennyisége

2,5 Millió
műanyag zacskó súlyának felel meg.
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A ZEISS a legszélesebb termék-, és szolgáltatásválasztékot kínálja az iparágban. 

Ismerje meg a ZEISS vállalat üzleti egységeit, melyek mind meghatározó 

szereplői saját szakterületüknek:

Félvezetők gyártása

A félvezetőgyártó berendezések terén – technológiai vezetőként – a ZEISS 

egyre kisebb, erősebb, energia- és költségtakarékosabb mikrochipekkel járul 

hozzá a mikroelektronika fejlődéséhez.

Méréstechnika, kutatás

Koordináta mérőgépekkel és méréstechnikai szoftverekkel, valamint  

a kutatáshoz és az anyagvizsgálathoz szükséges mikroszkóprendszerekkel  

a ZEISS hozzájárul ahhoz, hogy a legkisebb struktúrák és folyamatok is 

felismerhetővé váljanak.

Átfogó optikai szaktudás –  
egyedülálló szakértelem a ZEISS-től

ZEISS –  
az optikai „erőmű”

Félvezető 
gyártás

Méréstechnika, 
Kutatás

Orvos- 
technológia

Fogyasztói piacok 
(Szemüveglencse  

gyártás)

Orvostechnológia

A szemészeti, idegsebészeti, fül-orr-gégészeti és a fogászati termékeivel és 

megoldásaival a ZEISS segíti az orvostechnika fejlődését és világszerte 

támogatja az orvosokat, hogy minél több ember életminőségét tudják javítani.

Fogyasztói piacok

A ZEISS a világ egyik vezető szemüveglencse gyártójaként fontos céljának tartja 

az optimális vizuális kényelem biztosítását. A ZEISS fényképezőgép és 

kamera objektívjei, távcsövei és céltávcsövei kiemelkedő optikai minőségükkel – 

felejthetetlen pillanatokat nyújtva – lenyűgözik az igényes vásárlókat.
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A jövő optikai termékei, szolgáltatásai – 
a ZEISS Vision Care innovációi

A ZEISS nemcsak szemüveglencséket, félvezető gyártási technológiát, orvos-

technikai eszközöket és mérőrendszereket fejleszt és gyárt. Látás technológiai 

megoldásaival és szolgáltatásaival folyamatosan új normákat állít fel az optikai 

iparágban. 

ZEISS UVProtect technológia 

Az UV-sugárzás ugyanolyan veszélyes a szemre, mint a bőrre – ez az egyik 

legnagyobb kockázat a szem hosszú távú egészségének tekintetében. Ezért a 

ZEISS kifejlesztette az UVProtect technológiát – mely minden ZEISS műanyag 

szemüveglencséhez elérhető. Ez a lencse 400 nm-ig teljes UV-védelmet 

nyújt Önnek és ügyfeleinek, még akkor is, ha felhős az ég.

ZEISS SmartLife szemüveglencse portfólió

Az élet megváltozott, a világ egyre inkább az okostelefonok körül forog.  

Ez teljesen új kihívásokat jelent a szem számára. A ZEISS SmartLife 

szemüveglencsékkel a ZEISS első ízben kínál teljes termékportfóliót az 

egyfókuszú lencséktől a Digital lencséken át a progresszív lencsékig, korunk 

digitális és állandóan mozgásban levő életmódjához igazodva.

ZEISS VISUFIT 1000

Legújabb technológiánk egyetlen fényképezéssel végez elsőrangú

centrálást. És ez még nem minden: A ZEISS VISUFIT 1000 digitális

platform biztosítja, hogy a mérés egyszerűen személyre szabható

legyen, így minden ügyfél különösen precízen elkészített szemüveget

kap a csúcspontosságú, személyre szabott (referencia keret nélküli)  

centrálás alapján. A 3D centráláshoz használt 9 kalibrált kamera egyetlen

gombnyomásra teljes 180°-os nézetet ad.

ZEISS VISUCONSULT 500

Növelje a vásárlói elégedettséget egy könnyen használható konzultációs 

folyamattal! A ZEISS VISUCONSULT 500 az optika rendszerének agya.  

Elejétől a végéig kíséri az ügyféllel való konzultációt. A ZEISS berendezések 

összekapcsolásával a folyamatot egyszerű, gyors és kényelmes élménnyé teszi 

ügyfele és az Ön számára is, így több ideje marad a zavartalan kiszolgálásra. 
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Valódi
megkülönböztetés
Fenntartható növekedést biztosítana vállalkozása számára? 
Szeretné sikeresen megkülönböztetni magát a versenytársaitól 
és különleges vásárlási élménnyel lenyűgözni az egyre 
igényesebb ügyfeleket?

Akkor Önnek a ZEISS Partner Program által nyújtott 
lehetőségekre van szüksége!
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Az optikai termékek piacán egyre kiélezettebb a verseny, egyre több a komoly 

versenytárs. Az erős verseny a nagykereskedelmi cégek között is 

megfigyelhető, ami – az egyre sokrétűbb és kedvezőbb feltételek miatt – arra 

ösztönzi az optikusokat, hogy minél több egyedi, a saját optikájukra szabott 

szolgáltatást válasszanak.Az ilyen környezetben rendkívül fontos, hogy az 

optikus egyértelműen pozícionálja magát a piacon.

A ZEISS Partner Program segítségével megteremtheti a vállalkozása 

növekedésének és jövőbeni életképességének minden előfeltételét. 

Ajánlja fel ügyfeleinek a ZEISS minőséget minden területen: a kiváló minőségű 

szemüveglencséktől kezdve az innovatív technológiákon át egészen a 

szaktanácsadásig. Megfelelő kommunikációval magasabb látogatottságot és 

átlagárat, valamint növekvő árbevételt érhet el.

Válassza partnerének a ZEISS-t, és maradjon versenyképes: Mi ismerjük a 

piacot és célzottan támogatjuk Önt. Alakítsunk ki közösen egy vonzó 

ajánlatot az ügyfelei számára – ötvözve az Önök szaktudását és személyiségét 

a ZEISS márka ismertségével, magas imidzsével és innovációs erejével.

Tudjon meg többet átfogó partneri koncepciónkról, melynek segítségével 

fenntarthatóvá válhat üzleti tevékenysége!

A ZEISS Partner Program
Érthető, letisztult és fenntartható

ZEISS precíziós  
szemüveglencsék

ZEISS precíziós  
szemüveglencsék

ZEISS precíziós szemüveglencsék
exkluzív termékkörrel

ZEISS látáselemző  
folyamat

ZEISS látáselemző  
folyamat

ZEISS precíziós szemüveglencsék
exkluzív termékkörrel

Min. 1 db  
ZEISS műszer

ZEISS műszerpark –  
professzionális centrálás és mérés

ZEISS egyedi bolt  
dizájn

ZEISS műszerpark –  
professzionális centrálás és mérés

Dealer
 

Vision Expert
 

Vision Partner
 

Vision Center
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ZEISS Vision Center
Tökéletes háttér  
a forradalmi ügyfél élményhez
A ZEISS látáselemzési folyamatának támogatására létrehoztunk a ZEISS Vision 

Center koncepciót. Ez a rugalmas, többszörösen díjazott rendszer tökéletesen 

testre szabható, hogy megfeleljen az Ön és páciensei igényeinek. A ZEISS 

Vision Center modern, barátságos környezetet biztosít, ahol ügyfelei otthon 

fogják érezni magukat – attól a pillanattól kezdve, hogy belépnek az üzletbe.  

A ZEISS márka uralja a belső teret, és az egész dizájn precizitást, minőséget és 

innovációt sugároz. Az üzlet minden részletét úgy tervezzük meg, hogy az a 

lehető legegyértelműbben kifejezze az ügyfél számára: A látásvizsgálat csúcs-

technológiájával találkozik!

Amire szüksége lesz:

1. Minimum 100 nm bolt terület

2. A ZEISS látáselemzési folyamat alkalmazása 

3. A legmodernebb ZEISS műszerpark: 

ZEISS Visufit 1000  ZEISS iProfiler 

ZEISS Visulens  ZEISS Visuscreen  

ZEISS Visuphor  ZEISS Réslámpa 

ZEISS Visuconsult 500

4. A ZEISS tréningeken való részvétel a Center minden munkatársa számára

5. Aláírt ZEISS bónusz szerződés a kategóriának megfelelő időtávval és 

értékesítési volumen vállalással

6. Egyéb ZEISS termékek értékesítése

7. A ZEISS dizájnerének tervei alapján történő üzlet kialakítás

8. Kizárólag ZEISS szemüveglencsék értékesítése
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ZEISS Vision Partner
Technológia, kompetencia a jobb látás érdekében

Ne csupán szemüveglencsét kínáljon: győzze meg ügyfeleit a

technológiai szaktudásával. Ehhez használjon nagy pontosságú

ZEISS centráló eszközöket, amelyek garantálják a pontos mérési adatokat.

Profitáljon az egyszerű, hatékony folyamatokból és kínáljon személyre szabott 

megoldásokat az ügyfeleinek. Ily módon a szemüvegvásárlás pozitív élmény 

marad és ez stabil alapot jelent a hosszú távú ügyfélhűség kialakításához.

Amire szüksége lesz: 

1. Minimum 1 ZEISS műszer (ajánlott: ZEISS centráló berendezés)

2. Aláírt ZEISS bónusz szerződés a kategóriának megfelelő időtávval és 

értékesítési volumen vállalással

3. ZEISS szemüveglencsék többségben történő értékesítése

4. Alapvető ZEISS dizájn elemek megjelenítése a boltban

ZEISS Vision Expert
Felejthetetlen vizsgálati- és látásélmény ügyfeleinek

Szeretne még többet kínálni az ügyfeleinek? Ha igen, tegye meg velünk  

a következő lépést: Kvalifikálja magát ZEISS Vision Expertként, és nyűgözze le 

az ügyfeleit egy felejthetetlen vizsgálati- és látásélménnyel.

A ZEISS látásvizsgálati folymat áll a ZEISS Vision Expert koncepciójának 

a középpontjában. A különböző állomások a teljes tanácsadási és értékesítési 

folyamatot különleges élménnyé alakítják – az üzletbe lépéstől a szemüveg 

átadásáig. A folyamat segít meggyőzni ügyfeleit, hogy a lehető legmagasabb 

színvonalú terméket és szolgáltatást vásárolják meg.

Amire szüksége lesz: 

1. A ZEISS látáselemzési folyamat alkalmazása 

2. A legmodernebb ZEISS műszerpark: 

ZEISS iTerminal2 vagy ZEISS Visufit 1000 ZEISS iProfiler Plus  

ZEISS Visuscreen ZEISS Visulens 

ZEISS Visuconsult 500

3. A ZEISS tréningeken való részvétel az üzlet minden munkatársa számára

4. Aláírt ZEISS bónusz szerződés a kategóriának megfelelő időtávval és 

értékesítési volumen vállalással

5. ZEISS szemüveglencsék kiemelkedő arányban történő értékesítése

6. Egyéb ZEISS termékek értékesítése 

7. Alapvető ZEISS dizájn elemek megjelenítése a boltban
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ZEISS Dealer
Használja ki a ZEISS 
szemüveglencsékben rejlő 
innovációt

Ismerkedjen meg a ZEISS világával annak iparági trendeket teremtő innovatív 

termékein keresztül.

A ZEISS szemüveglencséiben számos, más optikai iparágban szerzett 

tapasztaltunk is összpontosul, ezzel is biztosítva a lehető legtökéletesebb 

látásélményt ügyfelei számára. 

Amire szüksége lesz: 

1. Aláírt ZEISS bónusz szerződés a kategóriának megfelelő időtávval és 

értékesítési volumen vállalással
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Valódi
támogatás
Kiváló minőségű, átfogó szolgáltatási csomagot 
szeretne? Modern szemüveglencséket, innovatív 
mérőeszközöket, speciális képzést és ezáltal szakmai 
támogatást a sikeres értékesítéshez?

Ha igen, vegye igénybe a ZEISS átfogó marketing 
szolgáltatásait!
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A mai fogyasztók sokkal összetettebb, sokkal bonyolultabb módon érhetők el 

marketing eszközökkel, mint korábban. A jövőben elengedhetetlen, hogy ezt a 

komplexitást célzottan használjuk ki. Ez egyszerre jelent kihívást és 

követelményt – Önnek és nekünk is.

A ZEISS Marketing Szolgáltatások segítségével együtt dolgozunk Önnel, hogy 

megteremtsük az alapjait a sikeres jövőbeni működésnek – és lépésről lépésre 

bővítjük közös lehetőségeinket.

A ZEISS Partner Program egy bizalomra épülő együttműködésen alapul.  

Mi – a különféle kommunikációs csatornákon megjeleníthető akciókon, 

hirdetéseken és egyéb exkluzív szolgáltatások keresztül – támogatjuk Önt 

marketing tevékenységében, Ön pedig garantálja a ZEISS magas minőségi 

előírásainak betartását.

Kérjük tekintse át támogatási rendszerünket! 

ZEISS 
marketing
szolgáltatások
Az ügyfelek célzott,  
hatékony elérése

A ZEISS Marketing
szolgáltatások



28 29

Szolgáltatásaink az Ön számára
Partner kategória megjelenítése a boltban

Szolgáltatásaink az Ön számára
Shop in Shop panel / Kültéri ZEISS logó

Ajtó matrica

Minden, a programban résztvevő partnerünk már az ügyfél belépésekor 

egyértelművé teheti: ebben az optikában – a partner szintnek megfelelő – 

magas minőség és szaktudás várja.

Elérhető  
a következő 

kategóriáknak:  

Asztali embléma

A szakértelme feketén-fehéren: kifejező, mégis professzionálisan diszkrét, ez a 

kiváló minőségű, megvilágított  plexi tábla, mely az első kontaktustól jó érzéssel 

tölti el a vásárlóit.

Elérhető  
a következő 

kategóriáknak:

Kirakati matrica

Az asztali emblémához hasonló stílusú,  nagyméretű kirakati matricának 

köszönhetően a járókelők már távolról láthatják, hogy az adott optika partnere 

az optikai iparág egyik leginkább elismert szereplője, a ZEISS.

Elérhető  
a következő 

kategóriáknak:

Tanúsítvány

A programban résztvevő partnerünk hivatalos tanúsítványt kap a ZEISS-től, mely 

igazolja, hogy az adott optika megfelel a vonatkozó ZEISS elvárásoknak. 

Elérhető  
a következő 

kategóriáknak:

A szolgáltatás pontos részleteiről, kérjük érdeklődjön  

területileg illetékes optikai szakreferenseinknél!

ZEISS Shop in Shop panelek

A ZEISS Shop in Shop paneljei támogatják abban, hogy ügyfele számára a legjobb megoldást nyújtsa. Minden 

típusú ZEISS lencsét, szolgáltatást és műszert be lehet mutatni segítségükkel. Egy speciális polc segítségével maguk 

a lencsék is bemutathatók az ügyfelek számára. A panelekre lehetőség van különböző promóciós termékeket is 

kihelyezni. A termék fehér alucobond anyagból készült, a lencsék és a promóciós anyagok bemutatására alkalmas 

10 mm-es polcok pedig átlátszó plexiből.

Elérhető  
a következő 

kategóriáknak:

ZEISS kültéri megvilágított logó

A minőség a bolt külső felületén, nagy távolságból is láthatóvá válik!  

Nappal és – a megvilágításnak köszönhetően – éjjel is! 

Elérhető  
a következő 

kategóriáknak:

A szolgáltatás pontos részleteiről, kérjük érdeklődjön  

területileg illetékes optikai szakreferenseinknél!
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www.zeiss.hu/vision

ZEISS SmartLife lencsék

Legyen felkészült napjaink 
szemünket érő kihívásaira.

A legmodernebb komplett lencsekínálat a ZEISS-től.  Egy innovatív, 

modern lencse család, amely napjaink vásárlójának korától 

függetlenül bármilyen vizuális igényét képes kielégíteni.

27%
megnézi elalvás előtt

34%
megnézi, ha éjjel 
felébred

32%
megnézi az ébredés
utáni 5 percben

78%
használja tömeg-
közlekedési eszközön

68%
használja a családi

vacsora közben

89%
használja 
a munkahelyén

9%
fizet vele

tömegközlekedést

80%
tartja rajta keresztül a
kapcsolatot barátaival

81%
használja

TV nézés közben

9%
fizet vele taxit

„Számomra fontos, hogy közelre 

és távolra is élesen lássak, és 

időnként kicsit elfárad a szemem.”

“Amellett, hogy élesen szeretnék látni, 

szeretném pihentetni is a szemem.  

A szemem hajlamos elfáradni, főleg,  

ha hosszúra nyúlik egy nap.”

„Mióta betöltöttem a negyvenet,  

nem látok olyan jól közelre, elkel egy 

kis segítség, ha közeli tárgyakra akarok 

fókuszálni.”

A szem alkalmazkodóképessége és a pupilla mérete csökken

Életkor

Szemek A szemmozgató izmok akkomodációs terhelése Presbiópia és pupillaszűkület
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„Egy pár éve plusz dioptriára van 

szükségem közelre és közepesen 

távolra. Emellett elég nehezen  

tudok megszokni egy új lencsét."
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ZEISS SmartLife Lencsék 
A ZEISS leginnovatívabb, legteljesebb és legmodernebb  
lencseválasztéka minden korosztály számára.

Digitális közösségben élünk. Az online lét az új norma.

Az okostelefon növeli a mobilitást és a rugalmasságot.

A folyamatos online életmód következményei:

•  jóval többet nézünk lefelé, miközben egy online készüléket használunk.

•  amikor menet közben online készüléket használunk, a tájékozódáshoz lefelé irányuló  

   szemmozgás mellett szükség van a központi és a perifériás látótérre is. 

Ahogy öregszünk, vizuális igényeink is változnak.

Az idő múlásával szemünk anatómiai és élettani változásaiból különböző vizuális nehézségeink adódhatnak.

Legyen felkészült 
napjaink szemünket 
érő kihívásaira.

www.zeiss.hu/vision

ZEISS SmartLife lencsék 
teljeskörű UV-védelemmel

Életkor:

40-50

Szemünk minden eddiginél leterheltebb.  
Az online- és az állandó mozgásban lévő 
létforma befolyásolja a vizuális szokásainkat.

Régebben napi kapcsolataink nem 

a digitális térben zajlottak. Többnyire 

nyomtatott sajtót olvastunk (nagyjából  

40 cm-es olvasótávolságból) és hosszabb 

ideig egy vizuális feladatra koncentráltunk.

Napjainkban folyamatos online és minden 

eddiginél mobilabb életet élünk, ami a 

következő hatásokkal van vizuális szokásainkra:

· Jóval többet nézünk lefelé miközben 

digitális készüléket használunk.

· Amikor menet közben digitális eszközt 

használunk, a tájékozódáshoz a lefele 

irányuló szemmozgás mellett szükség van 

a központi és a perifériás látótérre is.

· Az online készülékekre fordított 

folyamatos figyelem újfajta szemmozgást 

eredményez.

A közelmúltban az okoseszközök kezdtek 

mindennapjaink részévé válni, ahol több 

információ jelent meg egy kisebb méretű 

és nagyobb felbontású kijelzőn. Ezen kívül 

lerövidült az olvasótávolság a digitális 

készülékek miatt.

Az okostelefonon naponta átlagosan 

eltöltött idő jelenleg  

3 óra 14 perc.

A világ lakosságának több mint 
50%-a hord magánál valamilyen 

digitális készüléket.

A világnépesség 

57%-a rendelkezik 

internetkapcsolattal.

Okosóra, okostelefon, okos autó, okos otthon...
a digitális készülékek szerves részei életünknek.  

Böngészünk, kattintunk, zoomolunk és sétálunk. Akárhol is legyünk. 

Minden eddiginél többre vagyunk képesek – online és offline is. 

Egyszerre koncentrálunk a digitális 
jelenlétre és a körülöttünk lévő világra.
Ennek következtében megnövekszik 
szemünk vizuális leterheltsége.

27%
megnézi elalvás előtt

34%
megnézi, ha éjjel 
felébred

32%
megnézi az ébredés
utáni 5 percben

78%
használja tömeg-
közlekedési eszközön

68%
használja a családi

vacsora közben

89%
használja 
a munkahelyén

9%
fizet vele

tömegközlekedést

80%
tartja rajta keresztül a
kapcsolatot barátaival

81%
használja

TV nézés közben

9%
fizet vele taxit

Legyen felkészült 
napjaink szemünket 
érő kihívásaira.

www.zeiss.hu/vision

ZEISS SmartLife lencsék 
teljeskörű UV-védelemmel

Életkor:

20-30

Szemünk minden eddiginél leterheltebb.  
Az online- és az állandó mozgásban lévő 
létforma befolyásolja a vizuális szokásainkat.

Régebben napi kapcsolataink nem 

a digitális térben zajlottak. Többnyire 

nyomtatott sajtót olvastunk (nagyjából  

40 cm-es olvasótávolságból) és hosszabb 

ideig egy vizuális feladatra koncentráltunk.

Napjainkban folyamatos online és minden 

eddiginél mobilabb életet élünk, ami a 

következő hatásokkal van vizuális szokásainkra:

· Jóval többet nézünk lefelé miközben 

digitális készüléket használunk.

· Amikor menet közben digitális eszközt 

használunk, a tájékozódáshoz a lefele 

irányuló szemmozgás mellett szükség van 

a központi és a perifériás látótérre is.

· Az online készülékekre fordított 

folyamatos figyelem újfajta szemmozgást 

eredményez.

A közelmúltban az okoseszközök kezdtek 

mindennapjaink részévé válni, ahol több 

információ jelent meg egy kisebb méretű 

és nagyobb felbontású kijelzőn. Ezen kívül 

lerövidült az olvasótávolság a digitális 

készülékek miatt.

Az okostelefonon naponta átlagosan 

eltöltött idő jelenleg  

3 óra 14 perc.

A világ lakosságának több mint 
50%-a hord magánál valamilyen 

digitális készüléket.

A világnépesség 

57%-a rendelkezik 

internetkapcsolattal.

Okosóra, okostelefon, okos autó, okos otthon...
a digitális készülékek szerves részei életünknek.  

Böngészünk, kattintunk, zoomolunk és sétálunk. Akárhol is legyünk. 

Minden eddiginél többre vagyunk képesek – online és offline is. 

Egyszerre koncentrálunk a digitális 
jelenlétre és a körülöttünk lévő világra.
Ennek következtében megnövekszik 
szemünk vizuális leterheltsége.

27%
megnézi elalvás előtt

34%
megnézi, ha éjjel 
felébred

32%
megnézi az ébredés
utáni 5 percben

78%
használja tömeg-
közlekedési eszközön

68%
használja a családi

vacsora közben

89%
használja 
a munkahelyén

9%
fizet vele

tömegközlekedést

80%
tartja rajta keresztül a
kapcsolatot barátaival

81%
használja

TV nézés közben

9%
fizet vele taxit

Legyen felkészült napjaink 
szemünket érő kihívásaira.
ZEISS SmartLife lencsék

Minta Optika
Minta hosszú utca 12.
Tel.: +36 1 234 5678
www.mintaoptika.hu

Legyen felkészült napjaink 
szemünket érő kihívásaira.
ZEISS SmartLife lencsék

Böngésszen, kattintson, zoomoljon vagy bringázzon...  
Szemeinket eddig soha nem érte olyan sokféle inger, mint  
a mai digitális és a mindig mozgásban lévő világban.

A ZEISS SmartLife lencsék segítségével adjon meg szemeinek 
mindent, amire szükségük van a mai digitális életvitelhez, hogy 
azok mindig éles, tiszta és komfortos látást biztosíthassanak.

ZEISS SmartLife Lencsék

Kérdezze Optikusát a ZEISS SmartLife lencséről! 

www.xxxxxxxxxxxxxx

Minta Optika
Minta hosszú utca 12.
Tel.: +36 1 234 5678
www.mintaoptika.hu

Új ZEISS SmartLife
szemüvegek  
a Minta Optikánál!
Minta város, Minta utca 12. 
www.mintaoptika.hu

ZEISS SmartLife Monofocal lencsék ZEISS SmartLife Digital lencsék ZEISS SmartLife Progressive lencsék
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1  Clear Optics

ZEISS esztétika az optikai teljesítmény, 
a vastagság és a súly optimális egyensúlyával.

2  Thin Optics

A folyamat összes lépésénél garantált a precizitás:  
A fejlett szemmodelltől kezdve a lencse kalkuláción 
át egészen a FreeForm gyártásig.

3  Smart Dynamic Optics

A ZEISS csúcstechnológiás 3D tárgy-tér modelleket és 
napjaink dinamikus vizuális szokásaihoz igazodó egyedi 
lencsedizájnt használ.

4  Age Intelligence

Figyelembe veszi a viselő korral változó vizuális igényeit.

ÚJDONSÁG

ÚJDONSÁG

A ZEISS SmartView Technológia 4 alappillére:

ZEISS SmartView Technológia 
A ZEISS SmartLife lencsék mögött fejlett technológia  
a ZEISS világszínvonalú optikai szakértelmén alapul.

ZEISS SmartLife Digital lencsék•  Pontosabb látás közelre
•  Enyhébb szemfáradság  a nap végére

ZEISS SmartLife Monofocal lencsék•  Akár 88%-kal nagyobb éles látómező•  Jobb optikai  teljesítmény

ZEISS SmartLife Progressive lencsék•  Nagyon gyors (akár 1 napos) 
hozzászokás az új lencséhez
•  Zökkenőmentes átmenet közelről távolra,  minden látómezőben
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Szolgáltatásaink az Ön számára
Kezdő marketing csomag

Fontos, hogy partnerünk közvetlenül a ZEISS Partner Programhoz csatlakozás után el legyen látva megfelelő 

minőségű és mennyiségű értékesítéshelyi ZEISS marketing anyaggal! A rendkívül nagy választékból – a partner 

kategóriának megfelelően – minden új partnernek induló csomagot küldünk.

Elérhető  
a következő 

kategóriáknak:  

A szolgáltatás pontos részleteiről, a kedvezmények  

mértékéről kérjük érdeklődjön területileg illetékes  

optikai szakreferenseinknél!

Szolgáltatásaink az Ön számára
Figyelemre méltóak és praktikusak – ZEISS kampány anyagok

Hatékony kommunikáció –  

a ZEISS kampánycsomagokkal.

A ZEISS minden országos kampányához 

számos elemből álló optikusi reklám csomagot 

készít. Meggyőződésünk, hogy ezen 

reklámanyagokat használva, optikus 

partnereink – a központi kommunikáció által 

felerősítve – hatékonyabb marketing 

kommunikációt folytathatnak.

Partnereink egyedi igényeinek 

megvalósításában is támogatást nyújtunk.

Elérhető  
a következő 

kategóriáknak:  

A szolgáltatás pontos részleteiről,  

a kedvezmények mértékéről kérjük 

érdeklődjön területileg illetékes optikai 

szakreferenseinknél!
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Szolgáltatásaink az Ön számára
ZEISS marketing webshop

A ZEISS webshopban található elemekkel növelheti márkánk jelenlétét optikájában. A Webshop-ban 

ZEISS tisztító eszközöket, praktikus ZEISS munkaeszközöket és ízléses ZEISS reklámtárgyakat talál, 

melyek segítségével ügyfelei garantáltan szívesen emlékeznek majd optikájára.

Elérhető  
a következő 

kategóriáknak:  

A szolgáltatás pontos részleteiről, a kedvezmények mértékéről kérjük érdeklődjön 

területileg illetékes optikai szakreferenseinknél!

Szolgáltatásaink az Ön számára
Hasznosak és intelligensek – ZEISS tisztító eszközök 

Tisztító termékek kedvezményes áron

A szemüveglencsék minden nap erős mechanikai és  környezeti 

hatásoknak vannak kitéve. Ezért különösen  fontos a 

szemüveglencsék helyes tisztítása és ápolása. Kíméletes és 

egyben alapos szemüvegtisztító termékek  széles választékát 

kínáljuk - a szemüveg törlőkendőktől a a monitor kijelző tisztító 

kendőkig. A kiváló minőségű ZEISS tisztító termékek ideális  

lehetőséget kínálnak arra, hogy növelje vállalkozásának 

látogatottságát és ezáltal forgalmát is.

Elérhető  
a következő 

kategóriáknak:  

A szolgáltatás pontos részleteiről, a kedvezmények 

mértékéről kérjük érdeklődjön területileg illetékes 

optikai szakreferenseinknél!
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Szolgáltatásaink az Ön számára
Exkluzív termékkör – ZEISS SmartLife Pro lencsecsalád

Számos marketing szolgáltatásunk közül a 

legerőteljesebb közé tartozik az exkluzív 

termékkör. A SmartLife Pro termékcsalád a 

ZEISS legmodernebb, leginnovatívabb 

termékcsaládjára épül és csak ZEISS Vision 

Center és ZEISS Vision Expert partnereink 

számára elérhető.

Elérhető  
a következő 

kategóriáknak:

Szolgáltatásaink az Ön számára
Digitális marketing megoldások – Marketing tervek

Az okoseszközök, közösségi média oldalak és 

digitális lehetőségek kihívásai között segítünk 

Önnek navigálni a hatékony marketingtervezésben.

A kívánt eredmények elérése érdekében elemezzük a 

ZEISS Vision Center és ZEISS Vision Expert üzletek online 

aktivitását. Az elemzés alapján kampány- és marketing 

terv készítésében támogatjuk partnereinket és közösen 

kidolgozzuk a megfelelő akciókat, csatornákat a vásárlók 

figyelmének felkeltése és az értékesítés támogatásának 

érdekében. 

A közös munka végén partnereink alapos, teljeskörű 

marketingtervet láthatnak maguk előtt, amely a digitális 

marketingen, kampányokon, eseményszervezésen, POS 

anyagokon át az új ügyfelek megszerzéséig segíti az 

optika kommunikációját. 

Elérhető  
a következő 

kategóriáknak:  

A szolgáltatás pontos részleteiről, kérjük 

érdeklődjön területileg illetékes optikai 

szakreferenseinknél!



Sehen – so  
smart wie  
mein Leben.

A marketingtervezés után sem engedjük el partnereink 

kezét. A digitális marketing tréning csomag támogatja 

a marketingterv kivitelezésének zökkenőmentességét.

A digitális  marketingcsomaggal partnereink hatékonyan 

szervezhetnek online kampányokat, optimalizálva a kampány 

eléréseit, eredményeit. A tréningek segítenek Önnek 

megfogalmazni és átadni kampányuk üzeneteit ügyfelei felé, 

valamint a legfontosabb online felületek (Facebook, Instagram, 

Google My Business, stb.) professzionális használatában.  

Elérhető  
a következő 

kategóriáknak:  

A ZEISS weboldalon található optikus kereső segítségével vásárlóink könnyebben megtalálják üzletét. 

A ZEISS Partner Program tagjaként Ön előnyös helyen fog szerepelni az Optikus keresőben. A vásárlók számára minden keresés esetén 

láthatóvá válnak a partnerszintek, így felkészülten érkezhetnek az üzletbe. Az érdeklődők egy kattintással megtalálják az Ön üzletét és 

megnézhetik milyen szolgáltatásokra számíthatnak. 
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A szolgáltatás pontos részleteiről, kérjük érdeklődjön 

területileg illetékes optikai szakreferenseinknél!

Szolgáltatásaink az Ön számára
Digitális marketing tréning csomag

Szolgáltatásaink az Ön számára
Optikus kereső

ZEISS Vision Center

ZEISS Vision Expert

ZEISS Vision Partner

ZEISS Dealer

A megjelenítés rangsora: 



Közvetlen kapcsolat partnereinkkel.  

Az Intranet segítségével könnyedén meg tudunk osztani Önökkel különböző információkat, 

marketinganyagokat, tréningeket, ötleteket és jó példákat. Oldalunkon mindent 

megtalálhatnak, amire csak szükségük van, a hatékony marketingtervezéshez és a kampányok 

kivitelezéséhez. Elérhető:

– Árlisták

– Webshop 

– Letölthető dokumentumok (marketing anyagok, formanyomtatványok,  

árlisták, műszer használati útmutatók stb.)

– Tréningek (ZEISS termékek, Visustore, ZEISS műszerek)

Elérhető  
a következő 

kategóriáknak:  

Az online tartalom segíti felkelteni a vásárlók érdeklődését, hozzájárul az üzlet 

hírnevének növeléséhez.  

A közösségi média oldalakon és weboldalakon megjelenő rendszeres, közérthető és praktikus 

tartalom biztosításával támogatjuk partnereinket, amelynek használati jogát térítésmentesen 

adjuk át a ZEISS Partner Programban résztvevő ügyfeleinknek. Ezek a tartalmak a ZEISS 

termékeket, tisztítószereket és a márkát mutatják be a vásárlók számára. ZEISS Vision Center 

partnereink számára dedikált tartalmat is biztosítunk. ZEISS Vision Center és ZEISS Vision Expert 

partnereink minden más partnernél hamarabb jutnak a közösségi média tartalmakhoz. 

Elérhető  
a következő 

kategóriáknak:  
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Mai világunkban a képzés elengedhetetlen feltétele a 

sikernek! A ZEISS Akadémián az online tréningek széles 

skáláját kínáljuk:

1. Szemináriumi programunk különféle érdekes témákat 

foglal magában - mind Önnek, mint vállalkozónak, mind a 

kollégáinak.

2. Személyre szabott, célzott termékképzéseket kínálunk, 

melyek során alapos ismereteket szerezhetnek 

termékeinkről..

 

Elérhető  
a következő 

kategóriáknak:  

Szolgáltatásaink az Ön számára
Intranet oldal és ZEISS online tartalmak

Szolgáltatásaink az Ön számára
ZEISS Akadémiai online képzések – sikerek a tudásnak köszönhetően

A szolgáltatások pontos részleteiről, kérjük érdeklődjön 

területileg illetékes optikai szakreferenseinknél!



Carl Zeiss Vision Hungary Kft.
www.zeiss.hu/vision
info.vision.hu@zeiss.com H
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