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Hans Anders wint opnieuw de Shopping Award
Op 7 juni 2022 heeft Hans Anders opnieuw de Shopping Award gewonnen.

Consumenten beloonden Hans Anders met de publieksprijs Shopping Awards

2022 voor de beste (web)winkel in de categorie Opticiens. Het succes is volgens de

optiekketen te danken aan de krachtige omnichannel strategie die Nexeye,

retailplatform van optiekketens Hans Anders, eyes + more en Direkt Optik, sinds

een aantal jaar voert.

Valerie Heeremans, Group Director Digital: “Het voor de tweede keer op rij winnen van deze

Award bewijst het succes van onze focus op een frictieloze ervaring tussen onze winkels en de

online kanalen. Een enorme dank gaat uit naar alle collega’s die elke dag werken aan die

optimale klantbeleving; in onze meer dan 400 winkels maar ook online. We zijn erg blij met

deze erkenning. Het is een mooie motivatie om te blijven investeren in onze omnichannel

strategie en de volgende verbeteringen in de klantreis door te voeren!”

⏲

http://news.hansanders.com/


OVER HANS ANDERS

Nexeye 
Nexeye is een platform van retailbedrijven dat op dit moment bestaat uit drie value-for-money optiekmerken die

Voor de 2e keer op rij is Hans Anders winnaar van de Shopping Awards.

Over Shopping Awards

De Stichting Shopping Awards, voorheen Thuiswinkel Awards, reikt jaarlijks publieks- en

vakjuryprijzen uit aan de beste (web)winkelbedrijven van Nederland. Met de uitreiking van de

Shopping Awards wil de stichting een positieve bijdrage leveren aan e-commerce: het online

verkopen van producten en diensten aan consumenten, thuis, op het werk, onderweg of in de

winkel.

De winnaars van de Shopping Awards worden bepaald op basis van 50 procent van de

publieksstemmen en 50 procent op basis van de beoordelingen van vakexperts.

https://www.nexeye.com/
https://news.hansanders.com/images/433224
https://shoppingawards.nl/shopping-awards-2021-de-winnaars/


actief zijn in vijf Europese landen.

Hans Anders werd 40 jaar geleden opgericht en is met 407 winkels actief in Nederland en België met oog- en
hoorzorg. In 2021 won de keten dankzij een succesvolle omnichannelstrategie de 'Shopping Award'.

eyes + more is met 280 vestigingen actief in Duitsland, Oostenrijk, Nederland en België, richt zich op betaalbare,
modische oogzorg en is de snelst groeiende optiekketen in Europa.  

Direkt Optik heeft 37 winkels in Zweden.

In totaal werken bij nexeye en labels meer dan 4000 medewerkers (headcount). De Britse investeerder 3i is
eigenaar van nexeye.

Hans Anders
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