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'Finding the right hearing solution should also be
a pleasant experience'
Interview with Angeli Engels of Hoordetail about hearing care at
Hans Anders.

For forty years, Hans Anders has been a familiar face in Dutch shopping streets. And, now also

in Belgian shopping streets. Although people in the street will quickly associate the chain with

eyewear, Hans Anders has made a big impact in the field of audiology in recent years. Over

twenty years ago, the company decided to combine optics with hearing care. Hans Anders'

growth in audiology was rewarded in September 2020 with the award for the Best Retail Chain

of the Netherlands and Belgium in the category 'Hearing Care Professionals'. Angeli Engels,

International Sales Director Audio, explains while in Hoordetail what defines Hans Anders

hearing care and how the chain invests in hearing care professionals and customers. Read the

full article (Dutch).
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ABOUT HANS ANDERS

Hans Anders is de één van de bekendste optische retailers en volume-marktleider in Nederland en België. De
keten maakt oog- en hoorzorg van goede kwaliteit betaalbaar voor iedereen. De keten is opgericht in 1982 en
is een toonaangevende, value-for-money retailer met meer dan 400 winkels in Nederland en België.

40 jaar geleden transformeerde Hans Anders de optieksector in Nederland door het radicaal anders te doen en
kwaliteitsbrillen voor verbazend lage prijzen te introduceren. Het bedrijf veroorzaakte daarmee een revolutie in
de brillenmarkt. Tegenwoordig biedt Hans Anders een scala aan private label en merkbrillen, hoortoestellen,
contactlenzen en zonnebrillen van hoge kwaliteit en vakkundige oog- en hoorzorg; nog altijd tegen de beste
prijzen in de markt.

Maar liefst één op de drie brillen in Nederland en België is gekocht bij Hans Anders. Het bedrijf was én is
toonaangevend in propositie ontwikkeling: het aanbieden van hoortoestellen naast brillen en lenzen, het unieke
Bril Totaal Plan, de eerste brillen webshop. Anno 2021 is Hans Anders koploper in digitalisering en omnichannel-
retail. Zo houdt Hans Anders zijn disruptieve heritage met méér dan 400 winkels in Nederland en België
springlevend.

Angeli Engels, International Sales Director Audio Hans Anders.
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