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Nexeye kondigt Laurens Mauquoi aan als CDO
Gorinchem, 10 januari, 2023 - Optiekretailplatform nexeye kondigt de benoeming van

Laurens Mauquoi als Chief Digital Officer (CDO) aan. In zijn wereldwijde rol, met ingang van 1

januari 2023, is Mauquoi verantwoordelijk voor het verder voortzetten van de leidende digitale

positie van nexeye op de West-Europese markt en het verder versnellen van de digitale

transformatie van de groep en de bijbehorende merken eyes + more, Hans Anders en Direkt

Optik.

‘We zijn erg blij dat Laurens ons global leadershipteam komt versterken. We
staan   te popelen om de volgende stap te zetten in onze digitale transformatie
en ons te meten met de beste omnichannel voorbeelden (buiten optiek) in de
Europese markt. De uitgebreide ervaring en indrukwekkende achtergrond van
Laurens in marketing zullen nexeye helpen om onze ambitie waar te maken
om de beste te blijven in omnichannel in de optiekmarkt.”
— Bart van den Nieuwenhof, CEO nexeye

Mauquoi heeft uitgebreide ervaring in digitale marketing, meest recentelijk als Managing

Director en Chief Commercial Officer bij Chronext - een toonaangevend digitale platform voor

luxe horloges. Daarnaast heeft hij tal van bedrijven geadviseerd– van grote banken als Société

Generale tot succesvolle startups als Idealo.de. Mauquoi volgt in deze functie Valerie

Heeremans op, die deze rol ad interim heeft vervuld.
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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'.

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.

“Ik ben erg enthousiast om me bij nexeye aan te sluiten als Chief Digital Officer”, aldus

Mauquoi. “Het optiekplatform heeft een indrukwekkende internationale voetprint opgebouwd.

Ik ben vereerd om door te gaan op deze geweldige weg en de leidende digitale positie in Europa

verder op te bouwen.”

Hans Anders
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