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Začetek...

● Optika od 2000
● samoplačniški 

pregledi tudi za 
kontaktne leče 

● fitanje izključno 
hidrogelnih leč



Optometristični pregledi - 2011

● preusmeritev starih strank na nove materiale 
leč

● uspešnost v začetku cca 85-90% trenutno še 
več

● brezplačni pregledi prvo leto







Statistika

SH leče vs hidrogelne leče

78% vs 22% -> 85% hidrogelnih leč je dnevnih

povprečje v Evropi
največ Norveška (90%) / najmanj Italija 56%



Statistika

mesečne + 14 dnevne leče vs dnevne leče

dnevne leče 20% ostale 80%

povprečje v Evropi
dnevne leče 45% ostale 55%



Statistika pregledov za leče

Kako pogosto se stranke vračajo pa pregled?

1x letno le 8%

Število stalnih strank, ki se vračajo na pregled?
20%



Statistika prodaje

večina strank po pregledu vsaj 1x naroči leče

stale stranke (5 škatljic)
41%



Trenutno stranje na trgu

● precejšnja razlika v ceni v primerjavi z 
internetnimi cenami

● pri nekaterih lečah je 
internetna cena < veleprodajna cena + dajatve



Zakaj se stranke odločijo za nakup 
leč preko interneta ?

● ker je enostavno
● ker je ceneje



Zakaj se stranke odločijo za nakup 
leč v optiki ?

● ker je priročno
● optiku zaupajo bolj kot internetnim trgovcem



Kaj lahko optiki izboljšamo ?

● nakup leč preko pogodbe 
● opomnilnik za naročanje (email, SMS...)
● vodenje statistike
● obvezno potrdilo (starost  < 1 leto) 
● nižanje cen ?



Kaj je glavni problem ?

● stranke opravijo pregled za leče samo 1x ali 
le pri spremembi dioptrije

● v primerjavi z internetom se v optikah proda 
manj leč ?



Sprebemba odnosa do leč

● leče so medicinsko tehnični pripomoček !!!
● preizkusne leče samo ob pregledu
● pregled oz vsaj kontrola z biomikroskopom 

pri menjavi modela leč



Sprebemba odnosa do leč

● obvezna dodatna kontrola prvih nosilcev leč 
v roku 7-30 dni

● v primeru dnevnih leč najprej 14dnevne ali 
mesečne



Sprebemba odnosa do leč

● pregled je plačljiv!
● stranki izdamo vso potrebno dokumentacijo 

(+ okvirni termin za naslednji pregled!)



Kompletna biomikroskopija

● cornea - tudi endotel (fotodokumentacija!)
● conjunctiva - tako bulbarna kot tudi 

palpebralna
● solzni film
● testi gibljivosti leč



Navodila za končne uporabnike

● kratka in jedernata (tudi v pisni obliki)
● primer na naslovu http://tiny.cc/navodila

○ predlogi so zaželjeni  - jaka@oke.si

http://tiny.cc/navodila


Hvala za pozornost


