
Wist u dat minimaal 48% van de Europeanen een smartphone heeft, en dat elke dag 
meer dan 105 miljoen mensen met hun smartphone zoeken naar bedrijven in de buurt?1

EyeCare Prime™ Mobile

Laat uw mobiele website voor u werken.  
Dit is het ideale moment.

1.  Bron: Google Mobile Planet, 2013, gebaseerd op de EU5 (Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië,  
Spanje, Duitsland). http://think.withgoogle.com/mobileplanet/en/

Zichtbare resultaten door betere
digitale performance
Het doel van EyeCare Prime is u op weg te helpen 
om zo goed mogelijk te communiceren met uw 
klanten. EyeCare Prime helpt u ervoor te zorgen 
dat uw aanwezigheid in sociale media, op het web 
en uw mobiele aanwezigheid online resultaten 
oplevert voor uw winkel.

EyeCare Prime helpt u ervoor te zorgen
dat uw online aanwezigheid resultaten
oplevert voor uw winkel.



Zo werkt het programma
1. Na het sluiten van de EyeCare Prime Mobile 

overeenkomst met uw contactpersoon wordt u 
aangemeld voor het programma en krijgt u een  
eigen e-Business-consultant toegewezen.

2. U krijgt een unieke code waarmee u uw website kunt 
optimaliseren voor mobiel.2 Uw e-Business-consultant 
kan u hierbij helpen.

3. U kunt nu meten hoe uw mobiele website het doet. 

Template op maat
Het design wordt ingericht op 
uw wensen en behoeften.

Click-to-call 
Uw site krijgt een knop waarmee 
klanten u meteen kunnen bellen.
Zo bent u eenvoudig bereikbaar.
 

Mobiele kaarten 
Met één druk op de knop  
krijgen klanten een stapsgewijze 
routebeschrijving naar uw 
praktijk. 

Social media
Links naar uw profielen bij 
Google+, Facebook en Twitter 
stimuleren de interactie met 
patiënten.

Nieuw: EyeCare Prime™ Mobile 
Met EyeCare Prime Mobile optimaliseert 
u uw mobiele website.

De voordelen voor uw praktijk: 

2. Kwartaalcijfers 
U krijgt elk kwartaal per apparaat een rapportage voor  
uw website, zodat u kunt zien hoe effectief deze is.

1. Een optimale site voor mobiel
U krijgt een site die is geoptimaliseerd voor mobiel. Eenvoudig te 
gebruiken, zodat uw praktijk eenvoudig te vinden is. 
Een aantal functies:

Begin vandaag nog. 
Neem contact op met uw CooperVision  
sales rep en vraag naar de voorwaarden  
voor EyeCare Prime Mobile.

2.   De praktijk moet bevestigen dat de websitebouwer twee 
regels code toevoegt aan de site.


