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Position

Alcon has one mission: to discover new ways to enhance
sight and improve people’s lives. Together with Novartis,
the organization offers the widest spectrum of products
in eye care, serving customers through the full life cycle
of patient needs including eye diseases, vision conditions
and refractive errors.
Alcon’s goal is to be the most trusted leader in eye care.
By serving and working with people worldwide, the
company is building its reputation, while addressing the
growing eye care demands of the future.
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INTERVIEW

CONTACT LENS
XPERT CENTER
straalt de expertise van de opticien uit
Alcons CONTACT LENS XPERT CENTER-label profileert de opticien als een echte lenzenkenner, die de
lensdrager als geen ander kan begeleiden in de juiste keuze en het correcte gebruik en onderhoud van
een perfect aangepaste lens. Optiek Jan Huysmans mocht zich als eerste in België CONTACT LENS
XPERT CENTER noemen. “Het XPERT CENTER-label straalt onze expertise uit”, vindt Jan Huysmans.

To bring all of this information together, in a visually
appealing and easy-to-access format, Alcon Benelux
launched Dialoog, a 20-page printed magazine
available in both Dutch and French. It’s distributed twice
yearly to about 2,000 opticians across Belgium, the
Netherlands and Luxembourg.

Bouw net zoals Jan verder aan
jouw reputatie en geef meer
zichtbaarheid aan je expertise met het
CONTACT LENS XPERT CENTER-label.
Neem contact op met je Alcon Account
Manager en vraag om meer uitleg.

Jan Huysmans
Optiek Jan Huysmans - Brasschaat

Kruisbestuiving
“Ik werk al heel lang samen met Alcon
en zocht van begin af aan naar een
manier om mij te onderscheiden ten
opzichte van andere opticiens”, vertelt Jan
Huysmans. “Wij maken namelijk echt wel
werk van onze contactlensaanpassingen
en wilden dit op de juiste manier naar
buiten brengen. Alcon wilde opticiens
hier ook in steunen en daaruit is het
CONTACT LENS XPERT CENTER-label
voortgevloeid. Alcon vroeg natuurlijk een
aantal garanties: we moesten aantonen
dat onze kennis, aanpassingen en de
apparatuur waarmee we werken op hoog
niveau staan. Er komt meer bij kijken dan
een label op de gevel kleven, je moet er ook
dag na dag voor zorgen dat je dit verdient
en blijven investeren in deze expertise.”
Tevredenheid troef
Wie zich als CONTACT LENS XPERT
CENTER wil profileren, mag daarbij op de
volle steun van Alcon rekenen. “Voor hun
CONTACT LENS XPERTS verzorgt Alcon
deels de backoffice”, legt Jan Huysmans
uit. “Zij bieden zowel businessgerelateerde
opleidingen als technische trainingen
aan met echte vakspecialisten zoals
Brian Tompkins en Sebastian Marx.
Alcon betaalt ook de inschrijvingen voor
belangrijke congressen waaronder het
Nederlands Contactlens Congres (NCC),
de British Contact Lens Association
Clinical Conference & Exhibition (BCLA)
en het Global Specialty Lens Symposium
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(GSLS). Die woon ik meestal zelf bij, om de
opgedane kennis vervolgens over te dragen
aan mijn medewerkers. Het label brengt
ook de boodschap dat je het best een expert
onder de arm neemt als je als lensdrager
belang hecht aan een goede begeleiding
en oogzorg. Een expert speelt in op
individuele noden en wensen en wil niet
zomaar een paar lenzen verkopen. In België
is er weinig regulering over lensverkoop,
terwijl het toch echt geen goed idee is om
om het even wat op je oogbol te plaatsen.
Ik kom af en toe in contact met mensen
die hele zware ontstekingen of zelfs
beschadiging van het hoornvlies opliepen
door gebruik van verkeerde contactlenzen
en gebrek aan begeleiding. Als expert doen
wij ons uiterste best om ervoor te zorgen
dat een lensdrager tevreden is en blijft over
het product. Iedereen heeft baat bij een
perfecte lenspassing.”
Solide reputatie
Alcons CONTACT LENS FOR LIFE®
programma biedt nog bijkomende
voordelen. “Is er toch eens een lens
gescheurd, dan kunnen we onze klanten
op een snelle, comfortabele manier
helpen”, verduidelijkt Jan Huysmans.
“Voor onze totaalservice vragen we een
kleine vergoeding, maar we laten de klant
wel de keuze of hij er die meerprijs al
dan niet voor over heeft én we houden de
kwaliteit ervan ook op peil. Dat is in onze
ervaring de juiste aanpak en de feedback
van klanten en de resultaten wijzen

daarop. Het is niet omdat het CONTACT
LENS XPERT-label op je gevel prijkt en je
dit in al je communicatie meeneemt, dat
de klanten toestromen, maar op termijn
genereert die doorgedreven perceptie van
professionaliteit wel een solide reputatie,
zowel bij klanten als bij oogartsen. Zij
verwijzen hun patiënten daardoor ook
sneller naar onze zaak. En op onze beurt
wanen wij ons geen oogarts. Klanten
met een zwaar probleem raden we aan
doktersadvies in te winnen. Zo biedt het
label eigenlijk vooral een gezonde basis
om je zaak op te baseren en straalt die
expertise op de hele zaak af.”

FACTS

Optiek Jan Huysmans
- 46 jaar, 23 jaar opticien
- Brasschaat, België
- 300m2 oppervlakte en 10m gevel
- één filiaal - vijf medewerkers
- 60% brillen / 40% lenzen
Alcon topproducten:
- AIR OPTIX® Maandlenzen
- OPTI-FREE® PureMoist® MPDS
contactlensvloeistof

Unieke benadering:
Richt zich door de geboden
kwaliteit op het hogere segment
van de markt.
Professioneel devies:
Kwaliteit en service voor een
eerlijke prijs.

© 2014 Novartis. MR 2014-476 05/2014

Contact lenses represent one of Alcon’s key product areas,
with a portfolio that includes daily and extended wear
lenses, multifocal, tinted lenses and more. Since contact
lenses are sold by opticians, as part of the front-line eye
care they provide to their customers, it’s vitally important
for Alcon to support them with helpful information on new
developments in eye care, new eye care products and
innovative marketing and retailing practices for vision
care centers.

KLEUR

© 2014 Novartis. MR 2014-466 05/2014

As the world’s leading eye care devices company, Alcon
has a simple, but powerful mission: to provide innovative
products that enhance quality of life by helping people
see better. The company offers a broad range of eye
care products and solutions.
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“The optometrists and opticians like to have an overview
of all our campaigns and services,” says Frauke Demey,

4 Een bloeiende
contactlenspraktijk,
Alcon maakt er werk van

Brand Manager AIR OPTIX® & CLC Vision Care,
Alcon Benelux. “It’s also nice for them to be featured in
the magazine, to show their practice, and their ideas. And
they really appreciate being able to learn how other eye
care professionals approach their businesses as well.”

© 2016 Novartis. MR 2016-347 03/2016

14 Maak nieuwe lensdragers blij
met de AIR OPTIX® EX

10 GA DIGITAAL

IN HOGERE VERSNELLING MET

InContact

6 AIR OPTIX® plus HydraGlyde®

The first issue of Dialoog was launched four years
ago. The concept, magazine name and design were
developed by Living Stone, along with the Alcon
marketing team. Many years and multiple issues later,
the smooth project management of each issue is still
very important for Frauke. Living Stone handles the
copywriting, photography and design, kicking off each
issue with a briefing from Alcon.

Geef dropouts geen kans!

18 Systane® Hydration,

een verademing voor droge ogen
PERFORMANCE DRIVEN
BY SCIENCE
PERFORMANCE
DRIVEN
BY ™SCIENCE™

MIJN

Met

KEER...

een fluitje van een cent

”

van die eerste keer

WAS SUPER
EENVOUDIG”

Verlangen en spanning
De angst om je oog aan te raken of het idee
dat zo’n lens voelbaar in je oog zit… wellicht
haalden ook jouw klanten dit al aan als grote
drempels om de stap naar contactlenzen te
zetten. De ‘Mijn eerste keer’-campagne van
Alcon speelt daar met een knipoog op in. Ze
roept op om alle angst opzij te zetten en zich
te concentreren op de onmiskenbare voordelen die met lenzen dragen gepaard gaan.

De interesse in lenzen dragen is
er! En toch blijft de contactlenspenetratie op een té laag percentage hangen. Met de schalkse
‘Mijn eerste keer’-campagne wil
Alcon die cijfers omhoog helpen.

Op ieder potje past een deksel
Het ‘Mijn eerste keer’-concept is opgezet
in drie grote luiken. Ze volgen mooi de
seizoenen en richten hun pijlen telkens op
een andere primaire doelgroep. In haar
lentefase probeert de campagne voornamelijk jongeren te verleiden tot het uitproberen
van contactlenzen. Een duidelijke focus op
de DAILIES®-familie zorgt voor maximale
toegankelijkheid. De tweede campagnepiek brengt het AIR OPTIX®-assortiment
voor het voetlicht. Twee nieuwkomers in
deze maandlenzenfamilie spreken met
hun uitzonderlijke eigenschappen kandidaat-lensdragers aan en bieden tegelijk ook
interessante upgrademogelijkheden voor
je bestaande klanten. Voor alles een eerste
keer, trouwens, en alles op zijn tijd. Ook onervaren veertigplussers zal onze campagne
dus niet over het hoofd zien.

MIJN

”

EERSTE
KEER...

ZAT METEEN
GOED”

1

AIR OPTIX® plus HydraGlyde® Contactlenzen

1. In vitro study over 16 hours to measure wetting substa ntivity; Alcon data on ﬁ le, 2015.
2. Nash W, Gabriel M, Mowrey-Mckee M. A comparison of various silicone hydrogel lenses; lipid and protein
deposition as a result of daily wear. Optom Vis Sci. 2010;87:E-abstract 105110.
3. Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospective study of lotraﬁ lcon B lenses comparing 2 versus 4 weeks of wear
for objective and subjective measures of health, comfort, and vision. Eye & Contact Lens. 2013;39(4):290-294.
© 2016 Novartis. MR2016-215 04/2016

Breathable contact lenses: AIR OPTIX® EX Dk/t = 175 @ -3.00D. Other
factors may impact eye health. 2. Alvod L, Hall J, Keyes D, et al. Corneal
oxygen distribution with contact lens wear. Cornea. 2007; 26 (6):654-64
3. In vitro wetting analysis: out-of-pack and wetting substantivity. Alcon
data on file, 2014. 4. In vitro study over 16 hours to measure wetting
substantivity; Alcon data on file, 2015. 5. Eiden SB, Davis R, Bergenske
P. Prospective study of lotrafilconB lenses comparing 2 versus 4 weeks
of wear for objective and subjective measures of health, comfort, and
vision. Eye & Contact Lens. 2013;39(4):290-294 6. Nash W, Gabriel M,
Mowrey-Mckee M. A comparison of various silicone hydrogel lenses;
lipid and protein deposition as a result of daily wear. Optom Vis Sci.
2010;87:E-abstract 105110.

MEER INFO

Zoek ‘Alcon Benelux’ en
download de DIALOOG-APP.

Geheim wapen
Welke troeven gooit Alcon in de strijd? Bij
elke campagnegolf mag je tekst en uitleg
verwachten aan de hand van de overzichtelijke handelsfolder die ons groeiplan 2016
uit de doeken doet. Voor de consument voorzien we keer op keer aantrekkelijke nieuwe
beelden en mooi POS-materiaal dat dankzij
de frivole opzet gegarandeerd in het oog
springt. In de tweede fase concentreren we
ons op de maandlenzen en werpt Alcon twee
nieuwe wapens in de strijd: de AIR OPTIX® EX
en de AIR OPTIX® plus HydraGlyde®.
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Onweerstaanbare troeven
De AIR OPTIX® EX mikt in de eerste
plaats op nieuwe lensdragers. Een ongeoefende hand krijgt het lenzen dragen vlot
in de vingers dankzij haar uitzonderlijke hanteerbaarheid en dat maakt deze lens onweerstaanbaar. Met de AIR OPTIX® EX scoort
een beginneling bovendien de lens met de
hoogste zuurstofdoorlaatbaarheid1,2 en dat
is zeer goed nieuws voor de gezondheid
van zijn ogen. Andere bijzondere troeven?
Twee verschillende base curves, 8.4 en 8.6,
geven je als contactlensspecialist uitgebreide mogelijkheden om je klanten te plezieren. Heeft de nieuwe lensdrager vooral
baat bij optimale hydratatie? Dan is de
AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, misschien
veeleer iets voor hem. Omdat deze contactlens verrijkt is met de voordelen van de
HydraGlyde® Moisture Matrix technologie,
maak je trouwens ook heel wat bestaande
lensdragers gelukkig met de verbeterde
bevochtiging die ze biedt.3,4 Bescherming
tegen lipideafzettingen danken beide nieuwe
lenzen aan de beproefde SmartShieldTM
Technologie.5 Zowel met AIR OPTIX® EX als
met AIR OPTIX® plus HydraGlyde® mag de
nieuwe lensdrager zich dus verwachten aan
consistent comfort , van dag een tot en met
dag dertig.6
Extra genieten
Het ultieme genot? Dat haalt de lensdrager
in spe uit de aantrekkelijke korting die op
de aankoop van een contactlenskit geldt.
Tot tweemaal toe zelfs, want op zijn eerste
herhaalaankoop gelden opnieuw dezelfde
kortingsbedragen. We houden trouwens
niet enkel voor je nieuwe contactlensklanten mooie startersvoorwaarden achter de
hand, ook jou verwennen we met aangename aankoopcondities. Je Alcon Account
Manager vertelt er je graag meer over. Al is
dat dan niet de eerste keer, het blijft fijn.

Tips & tricks:
Het frivole campagnemateriaal
trekt vast en zeker de aandacht.
Zet het dus strategisch in!
- Zet een stoepbord om je klanten
erop te wijzen dat hun angst voor
die eerste keer ongegrond is.
- Gebruik de raamstickers om je
klanten te laten weten dat ze bij
jou aan het juiste adres zijn voor
hun eerste keer.
- Wek de nieuwsgierigheid van je
klanten op met een ondeugende
direct mailing.
- Geef de display met de
consumentenfolder en de
kortingbon een prominente
plaats, met een vette knipoog zet
hij de dubbele voordeelactie in de
kijker.

© 2016 Novartis. MR 2016-361 03/2016

EERSTE

AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, de maandlens die langdurige hydratatie
biedt1 en bescherming tegen irriterende afzettingen2.Voor een consistent
comfort, de hele dag lang, elke dag opnieuw3.

maak je

Tip

Of een nieuwe klant nu 16 is of
50, zo’n eerste keer blijft best
wel spannend. Laat voelen dat
je die angst begrijpt.

“

Living Stone makes sure that we have a good plan
to start out with, and for me that’s very important.
They make sure that all the content aligns with our
messaging and objectives.
Frauke Demey
Brand Manager AIR OPTIX® & CLC Vision Care
Alcon Benelux
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6 Interesse in MULTIFOCALE LENZEN is groot,

10 Een juweel van een campagne zet
DAILIES TOTAL1® centraal

10 Verover de MULTIFOCALE MARKT
met Alcon

8 Voorkom dat 40+ LENSDRAGERS afhaken
met DAILIES TOTAL1® Multifocal

4 Klanten gelukkig maken met
DAILIES TOTAL1® Multifocal
PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE

Dialoog 5

© 2017 Novartis. MR 2017-426 04/2017

© 2016 Novartis. MR 2016-1316 12/2016

blijkt uit lezersenquête

12 Alcon, VOLLE KRACHT VOORUIT
met nieuwe gezichten

18 Wie InContact wil blijven, registreert!

8 My New Me campagne:
boost het zelfvertrouwen van je jonge klanten
™
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bij Optiek van Wely

10 Klanten informeren over

multifocale contactlenzen: LET'S talk

14 Alcon helpt je bij je digitaal verhaal
18 Het Alcon Professional Affairs team dicht
de kloof tussen theorie en praktijk

12 DAILIES TOTAL1® Multifocal overtuigt!
PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE™

Ontdek onze
hoogvliegers in het
multifocaal segment

ONTDEK
ZELF HET
COMFORT

PERFORMANCE

DRIVEN BY SCIENCE ™

1. Angelini TE, Nixon
RM, Dunn AC, et al.
Viscoelasticity and
2. Perez-Gomez I,
mesh-size at the surface
Giles T. European
survey of contact lens
of hydrogels characterized
wearers and eye care
professionals on satisfaction with microrheology. Invest Ophthalmol
Vis Sci. 2013;54:E-abstract
with a new water
gradient disposable
500.
contact lens. Clin Optom.
2014;6:17-23. © 2017

Strijden met kleine lettertjes
Presbyopie is het toverwoord in het marktsegment van de veertigplusser. Waarom?
Omdat vanaf de leeftijd van veertig jaar
de strijd met de kleine lettertjes begint.
Een leesbril is niet voor iedereen de meest
comfortabele oplossing of laat in sommige
situaties te wensen over, maar gelukkig
zijn er ook multifocale lenzen. Met de
nieuwe oogstrelende campagne en baanbrekende services wil Alcon de verkoop
van deze innoverende producten ook in
jouw winkel de hoogte in stuwen.

Tot een bezoekje verleiden
Actieve veertigplussers vind je ook meer
en meer online. Daar gaan we hen dan
ook zoeken. Gerichte online campagnes
verleiden hen tot een bezoekje aan
www.lenzendragen.be/nl, de ‘frontend’
van Alcons e-commerce platform InContact.
Ze vinden er informatie over contactlenzen en ontdekken er jouw winkel. Dan
de voordeelvoucher downloaden … en
je mag hen binnen de kortste keren op
bezoek verwachten (vergeet hun unieke
vouchercode zeker niet te registreren!).
Vanzelfsprekend kan je meeliften op de
online campagne. Dat doe je door de online
banners op je eigen website te plaatsen en
onze kant-en-klare Facebookposts over
multifocale lenzen te delen via
www. alconmarketingtools.com.
Vergeet zeker niet om het bijhorende
promotiemateriaal prominent in je
etalage en in de winkel te plaatsen. Zo
breng je de campagne onder de aandacht
bij elke veertigplusser die je optiekzaak
voorbijkomt.

Duwtje in de rug
Een oogstrelende campagne moet natuurlijk het juiste publiek aanspreken. De
campagnebeelden, zowel online als voor
het promotiemateriaal in je optiekzaak,
zijn daarom zorgvuldig geselecteerd. Ze
presenteren DAILIES TOTAL1® Multifocal
als de perfecte multifocale oplossing voor
veertigplussers.* Consumenten zullen zich
ongetwijfeld herkennen in het beeld. In
combinatie met jouw deskundig advies
geeft dit hen precies dat extra duwtje in de
rug om contactlenzen te proberen.

Kennis boosten
Ook als het professionele advies van
jou of je medewerkers een update kan
gebruiken, laten we je niet in de steek.
Contacteer gerust je Account Manager
om via ons Professional Affairs team in
je optiekzaak een ‘In Practice Academy’
te organiseren die focust op de groei van
je praktijk met multifocale lenzen. Of
wat dacht je van een ‘Big Multifocal Fit’?
Een van onze productspecialisten komt
samen met je team speciaal geselecteerde klanten adviseren en aanpassen.

‘Samen grenzen verleggen’: dat is
ons streefdoel voor 2017. Grenzen
die in fase drie van ons communicatieplan binnen handbereik
liggen, want bij de veertigplussers
zien we tal van mogelijkheden om
samen ons succes de hoogte in te
stuwen. Hoe? Met een weldoordacht multifocaal verhaal.
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Ideaal om drop-outs te voorkomen en
nieuwe multifocale klanten aan te trekken. Er zelf helemaal klaar voor? Dan is
een ‘Let’s Talk’-infoavond wellicht een
goed idee. Alcon bezorgt je alle materialen om je genodigden van de voordelen
van multifocale lenzen te overtuigen.
Perfecte oplossing
Eens zo ver, vindt elke klant binnen
Alcons ruime multifocale assortiment
vast wel de juiste match, want er is een
lens voor elke afstand en bijna elke drager. Draagt je klant al 2-week of maandlenzen en wil deze dat blijven doen? Dan
is de AIR OPTIX® AQUA Multifocal een
geschikte optie. Haar SmartShield®-technologie gaat afzettingen op het lensoppervlak tegen en biedt een consistent comfort
van dag één tot dag 30.1 Occasionele lensdragers en iedereen die voor het comfort
en de hygiëne van dagelijks frisse lenzen
zonder onderhoud gaat, zit goed met de
DAILIES® AquaComfort Plus® Multifocal.
Maar ook voor de ultieme lenservaring
is je klant bij Alcon aan het goede adres:
met DAILIES TOTAL1® Multifocal, de
lens die je niet voelt.2,3 De combinatie van
haar watergradiënt en SmarTears® technologie zorgt voor buitengewoon comfort
en verminderd droogtegevoel.4
De juiste focus
Voor het hele multifocale assortiment
verzekert het Precision Profi le™ Design
een vloeiende, natuurlijke overgang
tussen de verschillende zichtafstanden.4
Want daar ligt natuurlijk de focus: een
scherp en helder zicht op alle afstanden.*

Novartis MR2017-699

07/2017

*

Resultaat individueel afhankelijk en kan beïnvloed worden door eventuele voorafbestaande aandoeningen

1.

Eiden SB, Davis R, Bergenske P. Prospective study of lotrafilcon. B
lenses comparing 2 versus 4 weeks of wear for objective and subjective measures of health, comfort, and vision. Eye & Contact Lens.
2013;39(4):290-294.

2.

Angelini TE, Nixon RM, Dunn AC, et al. Viscaoelasticity and mesh-size at the surface of hydrogels characterized with microrheology. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2013;54:E-abstract 500.

3.

Pérez-Gómez I, Giles T. European survey of contact lens wearers and
eye care professionals on satisfaction with a new water gradient daily
disposable contact lens. Clin Optom. 2014;6:17-23.

4.

European survey of contact lens wearers and eye care professionals on
satisfaction with a new water gradient daily disposable contact lens.
Clinical Optometry. 2014;6:17-23.

Tips & tricks:
Onze hoogwaardige
promotiematerialen zijn speciaal
gericht op de juiste doelgroep.
- Zet ze zichtbaar in je etalage en je
winkel!
Ondersteun de online campagne
door onze banners te plaatsen en
onze kant-en-klare Facebookposts
over multifocale lenzen te delen.
Contacteer je Account Manager of
ons Professional Affairs team om
- een ‘In Practice Academy’
over groei van je praktijk
met multifocale lenzen te
organiseren.
- een ‘Big Multifocal Fit’ te
initiëren.
Tijd voor een ‘Let’s Talk’?
- Laat het weten aan je Account
Manager. Die zorgt ervoor dat
je tijdig alle nodige materialen
ontvangt.
D IA L OOG | NOV E M BE R 2017 | 7
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In addition to Dialoog, Living Stone supports Alcon
by writing articles for trade publications, and also
helps in managing the www.myalcon.be website, a
central information hub for opticians and optometrists.
“Whenever we have B2B projects, we turn to
Living Stone,” says Frauke. “For example, we’re currently
working together on the content and strategy for our
LinkedIn page. Living Stone is very knowledgeable in
B2B marketing,” she concludes.

8 Elke klant voelt zich bijzonder

© 2017 Novartis. MR2017-930 11/2017

Frauke and her colleagues develop the content ideas
for each issue, and then turn things over to Living Stone.
“After that initial briefing, we just hand it over to
Living Stone – it’s really a collaboration. Their
people are very skilled in these kind of things. The
project management is important of course, and the
copywriting,” she says. “They translate our campaign
services into good articles, and they are expert
interviewers. They also have a good approach with
our customers, and they have profound knowledge of
our service and products and objectives, which is very
helpful.”
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4 AIR OPTIX® plus HydraGlyde®
maandlenzen, comfort voor
de hele familie

8 InContact, nu mét Rebuy &
Subscription

14 Zet je expertise® in de kijker

met Systane oogdruppels

18 Ons Professional Affairs team
deelt zijn kennis met plezier

8 Overtuig nieuwe lensdragers met DAILIES® AquaComfort Plus®
meer aandacht verdient

12 DAILIES TOTAL1® Multifocal steelt de show op het NCC
14 Knus samen in een doosje:

AIR OPTIX® en OPTI-FREE® PureMoist®

4 Ze is overal en stoomt Generatie Z helemaal klaar voor de

contactlens: onze ‘More than my first contact lenses’-campagne
PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE™
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10 Grondig verbouwen, omdat de contactlens

6 AIR OPTIX® plus HydraGlyde®, jouw maandlensdragers
verdienen het hoogste comfort
PERFORMANCE DRIVEN BY SCIENCE™
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About
Living
Stone
Make your mark. Personally and professionally, it’s what we
all want to do. We want our efforts to be recognized, to have
an impact, to make a difference. At Living Stone, we specialize
in helping B2B marketers to make their mark. To share their
company’s story, to present information in a way that makes
a difference - to plant a flag that proclaims excellence and
value. We’ve been helping B2B marketers make an impact for
more than 25 years. Our new strapline is an expression of our
understanding and expertise in making a difference in B2B
marketing. With our new logo, we’re planting our flag and
closing the loop, translating creative go2market strategies into
practical tools.

Living Stone® nv
Oudenweg 42
B-9630 Beerlegem (Zwalm)
Tel.: +32 (0)55 59 10 01
Fax: + 32 (0)55 59 10 29
E-mail: info@livingstone.eu
www.livingstone.eu

