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Sprintster Lorena Wiebes levert topprestaties
met DRIIVE sportbril

De dames van WT Cycling Team DSM hebben de eindoverwinning gepakt in de

Simac Ladies Tour. Of de unieke DRIIVE sportbril waarmee alle rensters van

Team DSM de finish over zijn gegaan bijdraagt aan de uitzonderlijk goede

resultaten dit seizoen? Golden girl Lorena Wiebes denkt van wel. Zij rijdt dit

seizoen met een DRIIVE PRO Race sportbril en deelt samen met Nikias Arndt

haar ervaringen. Niet alleen zij zijn enthousiast over de collectie. De vraag in de

markt naar de exclusieve sportbrillen heeft de verwachting van optiekplatform

nexeye overtroffen.

Wiebes is blij met haar DRIIVE Pro Race sportbril: "De afgelopen successen waren groot in het

team en de DRIIVE bril heeft daar zeker aan meegeholpen, doordat we alles goed zagen en onze

ogen goed beschermd waren. De bril zit niet alleen heel comfortabel, maar ook de

meekleurende glazen zijn heel fijn als er wisselende weersomstandigheden zijn".

De DRIIVE sportbrillencollectie is ontwikkeld door de specialisten van nexeye (retailplatform

waar Hans Anders, eyes+more en Direkt Optik deel van uitmaken) en Team DSM. De unieke

sportbrillenlijn is in april 2022 geïntroduceerd en verkrijgbaar op 2 niveaus:

·       De DRIIVE PRO collectie (al vanaf 149 euro): ultramoderne professionele sportbrillen van

duurzame materialen, met aerodynamisch design, extreem licht van gewicht, hoge kwaliteit

glazen, met mogelijkheid tot clip on op sterkte, verschillende shields voor alle

weersomstandigheden zonder vervorming, hoge kwaliteit coating voor helder zicht en

aanpasbaarheid van de bril bij neus en oren.

·       De DRIIVE HYBRID collectie (al vanaf 79 euro): sportieve hybride brillen die perfect te

gebruiken bij alle buitensportactiviteiten (zoals fietsen, mountainbiken, hardlopen, wandelen,

enz.) en andere vrijetijdsmomenten. Ook leverbaar met glazen op sterkte.

De volledige collectie is te zien op www.driive.cc.
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OVER HANS ANDERS

Nexeye 
Nexeye is een platform van retailbedrijven dat op dit moment bestaat uit drie value-for-money optiekmerken die
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'.
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De DRIIVE sportbrillenlijn blijkt een groot succes. De verkoopcijfers in Nederland, België,

Duitsland, Zweden en Oostenrijk vanaf april 2022 hebben alle verwachtingen overtroffen.

Nexeye geeft aan al voor de zomer een extra bestelling sportbrillen te hebben gedaan, omdat de

vraag naar de sportbrillen (op sterkte) in meer dan 700 winkels van het concern groter was dan

vooraf verwacht. De Research & Development experts van Team DSM en nexeye zijn op dit

moment bezig met de doorontwikkeling van de sportbrillenlijn voor het seizoen 2023.
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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.
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