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Hans Anders Retail Group kondigt
samenwerking met Team DSM aan
Twee van de internationale optiekketens van de groep gaan
samenwerken met het World Tour Cycling Team

Gorinchem/Brussel, 9 december 2021 – Hans Anders Retail Group, met de

bekende optiekketens Hans Anders en eyes + more, wordt een officiële partner

van World Tour Cycling Team DSM, zo werd vandaag bekendgemaakt tijdens de

officiële Team Launch van het team voor 2022. Een deel van het partnership is

gericht op de gezamenlijke ontwikkeling van hoogwaardige en innovatieve

wielrenbrillen.

Gezamenlijke visie en gedeelde waarden

De basis voor het langdurige strategische partnership wordt gevormd door een gedeelde visie en

waarden als samenwerking, betrokkenheid, integriteit, passie en trots. Daarnaast focussen de

partners zich op het ontwikkelen van innovatieve oplossingen op het gebied van oogzorg en

‑bescherming, scherp zicht, de nieuwste technologieën en duurzame materialen. Verder zal

vanaf de start van het nieuwe seizoen Team DSM ook nieuwe wielrenbrillen dragen, die de

specialisten van de partners samen hebben ontwikkeld, met als doel om een nieuwe standaard

te zetten voor topsporters die op het hoogste niveau met elkaar concurreren.
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Pijler in internationale marketingstrategie Hans Anders en eyes +
more

Het partnership wordt een belangrijke pijler in de internationale marketingstrategie van de

retailformules Hans Anders en eyes + more in de verschillende landen waar zij actief zijn.
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“Team DSM en onze optiekketens Hans Anders en eyes + more vullen elkaar
perfect aan: als wielerploeg weten ze hoe belangrijk goed zicht is bij het
leveren van topprestaties en wij, als brillenexperts, weten wat er nodig is om
hoogwaardige brillen te ontwikkelen. Daarnaast delen we de passie en drive
om altijd het beste uit mensen en hun omgeving te halen. We kijken uit naar de
samenwerking met Team DSM voor de komende drie jaar.”
— Bart van den Nieuwenhof, CEO Hans Anders Retail Group

Koploper op het gebied van innovatie in optiek
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OVER HANS ANDERS

Hans Anders Retail Group 
The Hans Anders Retail Group has been one of the fastest-growing concerns in optics and hearing care in
Europe for some time. The retail platform features three retail brands – Hans Anders, eyes + more and Direkt
Optik – and aspires to become a market leader in the value-for-money segment in the European markets
operated by the group, in a socially responsible way.

Iwan Spekenbrink, CEO Team DSM, over de samenwerking: “We zijn er trots op dat de Hans

Anders Retail Group zich bij ons aansluit voor zo’n strategisch partnerschap op het gebied van

wielrenbrillen. Zij zijn een van de grootste spelers op de Europese opticienmarkt en koploper op

het gebied van innovatie in optiek, met meer dan 700 winkels en verschillende

retailketenformules. Bovenal delen we een gezamenlijke visie op duurzaamheid, veiligheid en

innovatie én de ambitie om onszelf voortdurend te verbeteren. Hun inzet en drive om te slagen

is uitzonderlijk. Hun technische kracht zal essentieel zijn bij onze gezamenlijke inspanningen

om de lat hoger te leggen bij de ontwikkeling van wielrenbrillen. We zijn verheugd om als

partners te beginnen en kijken uit naar deze samenwerking met de Hans Anders Retail Group.”
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Value-for-money

The popular and growing value-for-money market segment distinguishes itself by reaching the optimal
combination of value and price. The Hans Anders Retail Group responds with smart retail entrepreneurship;
continued value increase for the best pricing in the market at all times. The mission of the group is to make good
sight and hearing accessible to all. The Hans Anders Retail Group distinguishes itself from its competition and is
a retail market leader. Always growing in an agile and resilient way, even going against dominant retail trends.

The Hans Anders Retail Group was acquired by British investor 3i in January 2017. In 2019, eyes + more was
added to the group.

Hans Anders
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