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Today is Canday geeft vorm aan Nederlands-
Belgische campagne ‘Tijd Voor Oogzorg!’
Today is Canday is door LensOnline® gevraagd om hun ‘Tijd voor Oogzorg’

campagne te ontwikkelen met als doel om Nederlandse en Belgische

contactlensdragers bewuster te maken van de noodzaak van goede oogzorg. 

Amsterdam

LensOnline® is de grootste en meest bekende contactlenzensite van de Benelux. Vele

duizenden lenzendragers weten LensOnline® prima te vinden voor hun lenzen en

toebehoren, die vervolgens per pakketje thuisbezorgd worden. Echter, zo slaan consumenten de

opticien en een professionele oogcontrole over, hetgeen op teleurstellingen uit kan lopen, tot

aan oogirritatie aan toe. Daarom vroeg LensOnline® Today is Canday te helpen met het

scherper positioneren van het merk. 
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Wat consumenten vaak niet weten, is dat LensOnline® samenwerkt met meer

danruim 145130 opticiens met fysieke winkels, verspreid over België en Nederland. Een

bezoek aan deze contactlensspecialisten die het juiste advies geven kan de lenzendrager

veel ongemak besparen omdat niet iedereen.  juiste pasvorm of de juiste stekte lenzen

koopt. LensOnline® ziet het daarom als haar verantwoordelijkheid om lensdragers bewuster te

maken van het belang van goede oogzorg.  

 

Today is Canday werkte vanuit dit inzicht toe naar uiteindelijk een campagne die

consumenten op aansprekende visuele wijze attendeert op belang van goede oogzorg. Hetgeen

een eerste stap is naar de lading van het merk LensOonline®. Deze campagne getiteld ‘Tijd

Voor Oogzorg’ bestaat uit verschillende mediatypen, waaronder een

informatief boekje magazine over het belang van goede oogzorg, een vignet voor de aangesloten

opticiens, een oogcontrolevoucher en een landingspage voor zowel Nederland als België en een

televisiecommercial gericht aan de 56 miljoen ogen die Nederland en België samen tellen, te

zien in flights vanaf 17 mei en 1 juni op televisiezenders van RTL

en TalpaSBS. Videoproductiepartner Pixelheaven uit het Canday Creative Network tekende

voor regie en productie. 

Noot voor de redactie

Neem voor meer informatie over dit bericht contact op met

Robbert Oidtmann (+31(0)618885912 robbert.oidtmann@canday.com). Kijk voor een nadere

kennismaking met Today is Canday op canday.com 

 

Extra informatie

LensOnline Oover LensOnline® 



We zijn opgericht in 2006 met maar één doel. Samen met zelfstandige opticiens groeien in

sales, service. Wij geloven in de combinatie van onze digitale kennis en lokaal

ondernemerschap, met vakmensen die consumenten helpen. Met LensOnline® heeft de klant

altijd en overal 24/7 toegang tot het breedste en diepste assortiment kwaliteitslenzen in

combinatie met de beste service van zelfstandige opticiens. LensOnline® verzorgt de online en

offline marketing en bewerkt de markt. Met een eerlijke financiële win-win constructie. Zo

ondernemen we samen met aangesloten opticiens vanuit een partnership. LensOnline® is de

grootste en meest bekende contactlenzensite van de Benelux én de enige die samenwerkt met

145 contactlensspecialisten verspreid over België en Nederland. 

 

Over Today is Canday

Creativiteit was altijd al de motor voor campagnes. Ontstaan vanuit een menselijk inzicht en

gelift met een creatief concept, zijn de mooiste verhalen verteld. Verhalen die doen lachen. Die

ontroeren. Of die verhelderen. Emotie kleurde de meningen en imago vormde de voorkeuren.

Reclame met gevoel als meetpunt.  

Dit was vóór het digitale tijdperk. Voordat computergegenereerde data de overhand namen. We

zijn voorspellers van gedachten geworden doordat we inzicht hebben in elke stap in ons

denkproces. Algoritmes dienen de verhalen en big data stuurt ze. En creativiteit is hongerig

naar deze zingeving. Voedt het met data en het gaat leven. Accelereren. Creativiteit gedreven

door emotie en data gestuurd door ratio lijken niet samen te gaan. Toch vormen ze samen een

eenheid waar je niet omheen kunt. Of wilt.  

Die briljante inzichten van waaruit campagnes tot stand komen, komen niet meer van N=1

maar van iedereen. We brengen geen boodschap die iedereen begrijpt, maar brengen de

boodschap naar wie het begrijpt. We werken pas verder aan een verhaal, als het verhaal blijkt te

werken.  

Data en creativiteit onder één dak is pure madness? Onze ervaring: nerdy creatieven en

creatieve nerds die mengen, tellen samen op tot meer dan de som der delen. En dát, dat

noemen wij Creative Mathness. Dit is de manier waarop we campagnes creëren, activeren en

laten accelereren. Nu thuiswerkend over de videocall-applicaties van Zoom en Teams, maar als

het weer kan vanuit onze twee vestigingen in Heeswijk-Dinther en Amsterdam, gesitueerd

in creative hub Capital C. 
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