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Nettutfordreren Favoptic spisser tilbudet sitt
til norske brillekunder.
Favoptic har tilbudt kunder i Norge å kjøpe briller via nettet i flere år. Årsaken til
suksessen er blant annet den lave prisen og den enkle måten å låne hjem og kjøpe briller.
Nå utvider foretaket tilbudet sitt og lanserer Favoptic Personal Print™, en ny tjeneste
som innebærer at norske kunder enkelt kan designe sine egne briller.
Genom Favoptics nya tjeneste, Favoptic Personal Print™, kan kunder nå designe sine egne brilleinnfatninger. Det gjøres enkelt ved at man laster opp et hvilket som helst bilde, mønster eller farge som man vil skal
dekke stengene på brillene. Siden kan man manipulere bildene ved å forminske, forstørre, rotere og forskyve
til man er helt fornøyd.
Det er vanlig hos Favoptic at man kan låne hjem innfatningene og prøve i ro og mak, helt uten kostnad.
Den endelige prisen for et par egendesignede brilleinnfatninger inkludert glass, med kundens egne styrker,
er 495 norske kroner (inkludert frakt).
Favoptic har solgt briller på nettet i åtte år. Suksessfaktorer som pris, kvalitet og en enkel måte å låne
hjem og kjøpe Favoptics briller har bidratt til at foretaket har etablert seg som utfordrer i det allerede sterkt
konkurranseutsatte brillemarkedet. Foretaket er i dag etablert i Sverige, Finland, Danmark og Norge, og
har innledet en etablering i Tyskland.
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Om Favoptic:

Favoptic ble grunnlagt i 2001 av Carl Erik Eriksson, en ekte entreprenørsjel som egentlig er barnekirurg.
Forretningsideen er å selge briller via internettet og tilby god kvalitet til svært fordelaktige priser, gjennom
å utelate mellomledd som grossister og optikerbutikker. Foretakets forretningsmodell er at kundene gratis
får låne hjem innfatninger, og siden bestille uten å betale før de har bestemt seg for å beholde sine ferdige
briller. I dag har Favoptic mange hundre tusen kunder i Sverige, Norge, Finland og Danmark, og står foran
en utvidelse i Tyskland.
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