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ColorMatic IQ® خالصه یی از ویژگی های عدسی های . 1

رودن اشتوک ColorMatic IQ® 2 . پیشینه و تاریخچه عدسی های

(n = 1.54) رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های . 3

رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های فشرده . 4

رودن اشتوک با عدسی های فتوکرومیک رقبا  ColorMatic IQ® مقایسه عدسی های. 5

گروه هدف. 6

موارد مورد بررسی
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ColorMatic IQ® عدسی های

در ساخت و تولید عدسی های فتوکرومیک رودن اشتوک نقش داشته     R&D  است که بخش سال 40بیش از

نیز بازتاب یافته ColorMatic IQ® و هم اکنون این نام  بر عدسی های

.رودن اشتوک در فضای رقابتی بی نظیر و منحصر به فرد هستند ColorMatic IQ® مجموعه عدسی های 

تحقیقات داخلی بر روی عدسی های فتوکرومیک و نحوه تولید آنها

سرعت باال

100%

محافظت

رنگهای جدید 

 سال تجربه در زمینه تولید عدسی های فتوکرومیک40بیش از

  مواد رنگی فتوکرومیکی به کار رفته در عدسی هایColorMatic IQ®و پروسه های تولید آن در

رودن اشتوک انجام می گیرد  R&D بخش

 عدسی هایColorMatic IQ® با مجموعه کوتینگهایSolitaire®رودن اشتوک هماهنگی و سازگاری کامل دارد

حق انحصاری اختراع و نوآوری برخی از انواع عدسی هایColorMatic IQ®رودن اشتوک ، مثل عدسی های

، محفوظ است و با نام رودن اشتوک به ثبت رسیده ColorMatic IQ® Contrast

ColorMatic IQ® گسترده ترین مجموعه عدسی های فتوکرومیک موجود در بازار مجسوب می شود ،

رودن اشتوک ColorMatic IQ® 1 . خالصه یی از ویژگی های عدسی های
سال تجربه40بیش از –تحقیقات داخلی منحصر به فرد بر روی عدسی های فتوکرومیک 
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ColorMatic IQ® Sun عدسی های
عینکهای آفتابی مدرن و مستقل

Fashion

ColorMatic IQ عدسی های ®
عینک طبی هوشمند با کاربرد روزمره

رودن اشتوک ColorMatic IQ® مجموعه عدسی های 

Contrast

رودن اشتوک ColorMatic IQ® 1 . خالصه یی از ویژگی های عدسی های
معرفی مجموعه محصوالت

Contrast نارنجی Contrast قهوه یی

Contrast سبز
Fashion دودی Fashionقهوه یی

Fashion سبز

دودی قهوه یی

سبز
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باالی این عدسی هاستآی کیوی و یا به عبارت دیگر هوشمندینشان دهنده  ColorMatic IQ® در عدسی های IQ حروف اختصاری

:و در واقع هوشمندی این عدسی ها را در موارد زیر بازگو می کند

 ColorMatic Intelligence Quotient (                      این عدسی هادرجه باالی هوشندی ومیزان )

 ColorMatic Intelligent Quality (                               این عدسی هاکیفیت باالی هوشمندی ) 

 ColorMatic Innovative Quality (                     در این عدسی هانوآوری و کیفیت باالی ابتکار ) 

رودن اشتوک ColorMatic IQ® 1 . خالصه یی از ویژگی های عدسی های
نام گذاری

نامی بدیهی و بی نیاز از توصیف  :    ColorMatic IQ® عدسی های

ColorMatic =

سازگاری اتوماتیک رنگ

با تمام شرایط نوری

IQ =

عدسی هایی هوشمند که به نیازهای

فرد استفاده کننده پاسخ مناسب می دهند
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رودن اشتوک ColorMatic IQ® 1 .خالصه یی از ویژگی های عدسی های
مزایا برای عینکساز

برای عینکساز: ColorMatic IQ® مزایای فوق العاده و بی نظیر عدسی های

 از استفاده کنندگان ازعدسی های % 94بر اساس تحقیقات به عمل آمده از بازار، -درصد باالی رضایتمندی مشتری

پس از یکبار تجربه استفاده از این عدسی ها، در خریدهای مجدد خود مطمئنا به سراغ همین عدسی ها می روند ColorMatic IQ®

 رضایتمندی باالی مشتریان ضامن و پشتیبان شماست -پیشنهادی صحیح و مناسب برای مشتریانتان

 که می تواند پاسخگوی همه نیازهای مشتریان شما باشد-امکان انتخاب گسترده و وسیع رنگها

 از میان مجموعه عدسی های –حداکثر کنتراست، حداقل زمان مورد نیاز برای تغییر رنگColorMatic IQ® عدسی های ،ColorMatic IQ®

Contrast  در این زمینه عملکرد  بهتری دارند

 درنتیجه و-تبادل اطالعات بیشتر میان شما ومشتریتان به واسطه جلب توجه با ابزارآالت تبلیغاتی مخصوصی که رودن اشتوک طراحی کرده

افزایش میزان فروش
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:گفتگوهای جذاب و بحثهایی داغ مناسب برای قانع کردن مشتریان 

 سرعت بسیار باال در تیره شدن و روشن شدن

شفافیت کامل در فضاهای داخلی

100 % محافظت از چشم در برایر پرتوهایUVA و(UV-400) UVB

تجربه دیدی طبیعی با بازآفرینی رنگهای واقعی موجود در طبیعت

امکان انتخاب رنگهایی زیبا ومنحصربه فرد

ماندگاری، دوام ومقاومت باال

رودن اشتوک ColorMatic IQ® 1 .خالصه یی از ویژگی های عدسی های
مزایا برای مصرف کننده
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ColorMatic IQ® خالصه یی از ویژگی های عدسی های . 1

رودن اشتوک ColorMatic IQ® 2 . پیشینه و تاریخچه عدسی های

(n = 1.54) رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های . 3

رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های فشرده . 4

رودن اشتوک با عدسی های فتوکرومیک رقبا  ColorMatic IQ® مقایسه عدسی های. 5

گروه هدف. 6

موارد مورد بررسی
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1966:

ابداع اولین عدسی 

فتوکرومیک شیشه    

یی توسط

Corning (USA)

1980:

ابداع اولین عدسی 

یفتوکرومیک پالستیک

توسط

American Optical  

(USA)

1968:

رودن اشتوک ، 

اولین  عدسی های 

فتوکرومیک شیشه 

یی خود را روانه 

بازار  کرد 

1990/91:

بنیان گذاری و به 

ثبت       رساندن عدسی 

های ترانزیشن

و عرضه اولین عدسی 

های 

ComfortTransitions

2005:

عرضه عدسیهای 

انحصاری  

ColorMatic

Contrast

2006:

عرضه 

عدسی 

:های 

ColorMa

tic 1.54 

& 

1.6/1.67

2005:

عرضه عدسی های

ترانزیشن 

V نسل

1986:

رودن اشتوک ، 

اولین عدسی های 

فتوکرومیک 

پالستیکی خود به 

نام     ColorMatic

را روانه بازار کرد

1999:

fعرضه عدسی های 

Perfalit 

ColorMatic Extra 

1.52

2008:

عرضه عدسیهای 

ترانزیشن

VI نسل

2002:

عرضه عدسی

های ترانزیشن 

IV نسل

1995/96:

: عرضه عدسی های

PCM New,

PCM Dark,

SunMatic,

PCM Superdark

1988:

رودن اشتوک ، 

اولین عدسی های 

فتوکرومیک با 

رنگهای مد روز

به نام 

Photocolor

را روانه بازار 

کرد

2011:

عرضه 

عدسی 

:های

CM IQ

1.6/1.67

2012:

عرضه عدسی

CM IQ

1.54

پیشینه و تاریخچه عدسی های فتوکرومیک. 2
رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های
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در زمینه ابداع و نوآوری انواع عدسی ها فعالیت دارد  سال است که رودن اشتوک130بیش از 

 عدسی های به تولید1968از سال رودن اشتوکColorMaticمبادرت ورزیده

(، را می توان سال تولد عدسی های فتوکرومیک به حساب آورد1968در واقع سال ) 

 مبتکروپیشگامسال سابقه درخشان در این زمینه به عنوان 40با بیش از رودن اشتوک بنابراین

ساخت عدسی های فتوکرومیک در بازارشناخته می شود

 به  تولیدات داخلی  بها داده  و در طراحی و ساخت عدسی های رودن اشتوک و باز هم مثل همیشه

آلمانی بهره جسته است% 100خود  از  مهندسی  ColorMatic®

 هیمرا به مشتریان خود ارائه دخواهیم  محصول خاصی می رودن اشتوک و تمام این تالشها تنها یک دلیل دارد؛ زیرا ما به عنوان

!اکنون و نیز در آینده

پیشینه و تاریخچه . 2
رودن اشتوک ColorMatic IQ®عدسی های
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ColorMatic IQ® خالصه یی از ویژگی های عدسی های . 1

رودن اشتوک ColorMatic IQ® 2 . پیشینه و تاریخچه عدسی های

(n = 1.54) رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های . 3

رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های فشرده . 4

رودن اشتوک با عدسی های فتوکرومیک رقبا  ColorMatic IQ® مقایسه عدسی های. 5

گروه هدف. 6

موارد مورد بررسی
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:نسل جدید عدسی های هوشمند

به عنوان مدرن ترین عدسی های فتوکرومیک زمان ما محسوب می شوند ، لذا   ColorMatic IQ® هایعدسی 

که بیشترین اهمیت را برای استفاده کنندگان از عدسی های            سه عاملی در این عدسی ها سعی بر آن شده که 

: عبارتند ازسه عامل این  . فتوکرومیک  دارند ،به طور دقیق و کامل رعایت گردند

، و زیبایی رنگ عدسی ها   UV سرعت باالی تغییر رنگ، محافظت کامل از چشمها در برابر پرتو

سرعت محافظت رنگ

High speed, 100% protection and beautiful colours(n = 1.54) رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های. 3
سرعت باالی تغییر رنگ، محافظت کامل از چشمها در برابر پرتوUV، و زیبایی رنگ عدسی ها
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سرعت محافظت رنگ

(n = 1.54) رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های. 3

جزئیات فنی
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( n = 1.54 )   قدیمی CM عدسی

( n = 1.54 ) CM IQ عدسی

A رقیب

تیرگی بیشتر

%  5پایه میزان جذب تا 

بهبود یافته ،

شفافترین عدسی 

فتوکرومیک موجود در 

بازار

(زیر نور مستقیم خورشید)

(می باشند HC/AR هر سه این عدسی ها دارای کوتینگ  ) با یکدیگر مقایسه شده اند  ( n = 1.54 ) CM IQ عدسی ، ( n = 1.54 ) قدیمی CM عدسی ، A عدسی رقیب در زیر  

(n = 1.54) رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های. 3
جزئیات فنی
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سرعت محافظت رنگ

(n = 1.54) رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های. 3

جزئیات فنی
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400nm  درطول موج

میزان جذب در مقایسه با 

بیشتر است% 6تا  A رقیب

می باشند) HC/Ar در حالت فعال بودن یک عدسی پالنو دودی رنگ (هر سه این عدسی ها دارای کوتینگ) ) UV مقایسه میزان عبوردهی پرتو

400nm تا UVمحافظت در برابر پرتو

( بر حسب نانومتر) طول موج نور 

(n = 1.54)  موجود CM  عدسی

A رقیب

(n = 1.54)  نسل جدیدCM  عدسی

ر 
نو

ی 
ده

ور
عب

ن 
زا

می

(n = 1.54) رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های. 3
جزئیات فنی
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سرعت محافظت رنگ

(n = 1.54) رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های. 3
جزئیات فنی
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: فاکتور ضد پیری

 طول عمر و ماندگاری اثر فتوکرومیکی در عدسی های

تا حد قابل توجهی بهبود یافته ColorMatic IQ®

بهبود وضعیت ثبات و ماندگاری شفافیت عدسی در انبار:

ColorMatic IQ®آزمایشات گسترده یی بر روی عدسی های

انجام شد تا میزان ماندگاری شفافیت این عدسی ها ارزیابی 

ColorMatic IQ®  گردد، برای نیل به این هدف عدسی های

تحت  شرایط شبیه سازی شده با واقعیت در انبار نگهداری شد   

در پایان این آزمایش هیچگونه: ، نتیجه بسیار حیرت انگیز بود

مشاهده نشد ColorMatic IQ®  ته رنگ زرد در عدسی های

ColorMatic 1.54 (دودی) ColorMatic 1.54 (قهوه یی)

ColorMatic IQ1.54

جدید جدید

(n = 1.54) رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های. 3

جزئیات فنی
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Mass – tinted تکنولوژی ساخت عدسی های فتوکرومیک به روش

:ماده سازنده 

 ضریب شکست ماده سازنده عدسی های: ضریب شکستColorMatic IQ® 1,540برابر است با

1.5ساخته شده اند، بسیار نازکتر است) که در مقایسه با عدسی های فتوکرومیک رقبا که از ماده یی به ضریب شکست )

 43,0: عدد آبه

 1,19: چگالی g/cm3

 محافظت در برابر پرتوUV:)100 %محافظت در برابر پرتوUV 400 (UV

(n = 1.54) رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های. 3

جزئیات فنی
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سرعت

محافظت

رنگ

 بهبود یافته% 5پایه میزان جذب تا

 طول عمر و ماندگاری اثر فتوکرومیکی در عدسی های –فاکتور ضد پیریColorMatic IQ®تا حد قابل توجهی بهبود یافته

 تجربه دیدی طبیعی با رنگهایی که با چشم انسان سازگاری کامل یافته اند

  محافظت کامل از چشم در برابر پرتوUV 400 و نیزUV-A & UV-B

 محافظت اتوماتیک از چشمها در برابر نور شدید و خیره کننده

سرعت بسیار باال در تیره شدن و شفاف شدن

تیرگی بیشتر و راحتتر

(n = 1.54) رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های. 3

جزئیات فنی
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ColorMatic IQ® خالصه یی از ویژگی های عدسی های . 1

رودن اشتوک ColorMatic IQ® 2 . پیشینه و تاریخچه عدسی های

(n = 1.54) رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های . 3

رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های فشرده . 4

رودن اشتوک با عدسی های فتوکرومیک رقبا  ColorMatic IQ® مقایسه عدسی های. 5

گروه هدف. 6

موارد مورد بررسی
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:نسل جدید عدسی های هوشمند

به عنوان مدرن ترین عدسی های فتوکرومیک زمان ما محسوب می شوند ، لذا   ColorMatic IQ® عدسی های

که بیشترین اهمیت را برای استفاده کنندگان از عدسی های            سه عاملی در این عدسی ها سعی بر آن شده که 

: عبارتند ازسه عامل این  . فتوکرومیک  دارند ،به طور دقیق و کامل رعایت گردند

، و زیبایی رنگ عدسی ها   UV سرعت باالی تغییر رنگ، محافظت کامل از چشمها در برابر پرتو

سرعت محافظت رنگ

رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های فشرده . 4
سرعت باالی تغییر رنگ، محافظت کامل از چشمها در برابر پرتوUV، و زیبایی رنگ عدسی ها
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سرعت محافظت رنگ

رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های فشرده . 4
جزئیات فنی
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(می باشند HC/AR هر سه این عدسی ها دارای کوتینگ  ) با یکدیگر مقایسه شده اند ( n = 1.54 ) CM IQ عدسی، و  ( n = 1.54 ) قدیمی CM عدسی،  A در زیر عدسی رقیب

رودن اشتوک  ColorMatic IQ® عدسی های فشرده . 4
بیشتر است 20%تا  A در مقایسه با رقیبColorMatic IQ® سرعت شفاف شدن عدسی های

زیر نور مستقیم )

(   خورشید

( n = 1.6 ) قدیمی CM عدسی

عدسی فشرده رقیب

( n = 1.6 ) CM IQ عدسی

بهبود % 5پایه میزان جذب تا 

یافته ،

شفافترین عدسی فتوکرومیک 

موجود در بازار

بتیره شدن به میزان مناس

شفاف شدن بسیار 

سریع، 

حتی سریعتر از قبل
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سرعت محافظت رنگ

رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های فشرده . 4
جزئیات فنی
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  محافظت کامل از چشم در برابر پرتوUV 400 و نیزUV-A وUV-B

 محافظت اتوماتیک از چشمها در برابر نور شدید و خیره کننده

فاکتور ضد پیری به منظور جوان به نظر رسیدن پوست اطراف  چشم

رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های فشرده . 4
جزئیات فنی
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سرعت محافظت رنگ

رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های فشرده . 4
جزئیات فنی
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تیرگی بیشتر و راحتتر

 مجموعه یی از گسترده ترین عدسی های فتوکرومیک موجود در بازار با مدرن ترین، زنده ترین  و

شاداب ترین رنگها 

 عدسی های  :محصولی منحصر به فرد از رودن اشتوکColorMatic IQسبز رنگ و عدسی های

ColorMatic Contrast

 پایه میزان جذب در عدسی هایColorMatic IQ® فشرده( n = 1.6 & 1.67) بهبود یافته و در نتیجه% 8تا

این عدسی ها به راحتی و به سرعت تیره می شوند  

طول عمر و ماندگاری این عدسی ها به طور قابل توجهی  بهبود یافته

• یس

رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های فشرده . 4
جزئیات فنی
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( n = 1.6 & 1.67) فشرده ColorMatic IQ® جزئیات مربوط به عدسی های

تکنولوژی ساخت عدسی هایColorMatic IQ®فشرده: ( n = 1.6 & 1.67)

نشاندن یک الیه الکی فتوکرومیکی مخصوص بر روی عدسی های سفید

 تنها کوتینگهایی که می توان بر روی عدسی های فشردهColorMatic IQ® اعمال نمود، کوتینگ های

Solitaire® Protect  وSolitaire® Protect Plusمی باشد

 تحویل عدسی های فشرده زمانColorMatic IQ® همانند زمان تحویل عدسی های سفید فشرده( n = 1.6 & 1.67)است

 عدسی های فشردهColorMatic IQ®(n = 1.6 & 1.67)این عدسی ها به صورت استوک ) فقط به صورت سفارشی موجود است

(موجود نمی باشند

رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های فشرده . 4
جزئیات فنی
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• ne ضریب شکست 1.60 1.67

• μe عدد آبه 40,5 31,4

• چگالی 1,30 g/cm3 1,37 g/cm3

• تا UV محافظت از چشم در برابر پرتو 400 nm 400 nm

رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های فشرده . 4
جزئیات فنی

( n = 1.6 & 1.67) ColorMatic IQ® جزئیات مربوط به عدسی های فشرده
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سرعت

محافظت

رنگ

رودن اشتوک سریعترین عدسی فوتوکرومیکی که تا به حال وجود داشته را ارائه داده است

 عدسی هایColor Matic IQ® رودن اشتوک در مقایسه با رقیبA سریعتر شفاف می شود% 20تا

عدسی هایCM IQ   نسبت به عدسی هایCM قبلی و نیز نسبت به رقیبA شفافتر می شوند% 7دقیقه تا  5بعد از

فاکتور ضد پیری به منظور جوان به نظر رسیدن پوست اطراف چشم

 عدسی هایColorMatic IQ® با مجموعه کوتینگهایSolitaire®رودن اشتوک هماهنگی و سازگاری کامل دارد

 محافظت صد در صدی از چشمها در برابر پرتوهایUVA   و(UV-400) UVB

 مجموعه یی از گسترده ترین عدسی های فتوکرومیک موجود در بازار با جدیدترین ، زنده ترین و شاداب ترین رنگها

 عدسی های  :محصولی منحصر به فرد از رودن اشتوکColorMatic IQسبز رنگ و عدسی هایColorMatic Contrast

 پایه میزان جذب در عدسی هایColorMatic IQ® فشرده( n = 1.6 & 1.67) بهبود یافته و در نتیجه این عدسی ها به راحتی % 8تا

و به سرعت تیره می شوند  

طول عمر و ماندگاری این عدسی ها به طور قابل توجهی  بهبود یافته

رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های فشرده . 4
جزئیات فنی
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ColorMatic IQ® خالصه یی از ویژگی های عدسی های . 1

رودن اشتوک ColorMatic IQ® 2 . پیشینه و تاریخچه عدسی های

(n = 1.54) رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های . 3

رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های فشرده . 4

رودن اشتوک با عدسی های فتوکرومیک رقبا  ColorMatic IQ® مقایسه عدسی های. 5

گروه هدف. 6

موارد مورد بررسی
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رودن اشتوک با عدسی های فتوکرومیک رقبا  ColorMatic IQ® مقایسه عدسی های. 5

A رنگهای جدید، زنده و شاداب در مقایسه با رقیب

A رودن اشتوک و مقایسه آنها با رقیب ColorMatic IQ® نگاه کلی به عدسی های 

 رنگ عدسی هایColorMatic IQ® درنگاه اول با رنگ عدسی های فتوکرومیک رقیبA تفاوت چندانی ندارد ولی با اندکی دقت

در کل جدیدتر، زنده تر و شاداب تر است  ColorMatic IQ®متوجه می شویم که رنگ عدسی های

درعدسی هایColorMatic IQ® نسبت به عدسی رقیبA رصد رنگ دودی بیشتری به کار رفته ، در نتیجه رنگهای محیط اطراف د

طبیعی تر به نظرمی رسد

 عملکرد تیره شدن عدسی هایColorMatic IQ®و رقیبA  یکسان است، ولی میزان بی رنگ شدن یا به عبارت دیگر درصد

ColorMaticشفافیت درعدسی های  IQ®اندکی بیشتر است

عدسی هایColorMatic IQ® نسبت به عدسی رقیبA به طور مشخص و بارزی سریعتر شفاف می شوند، یعنی سرعت شفافیت

آشکارا بیشتر است

  ی نظیر عدسی های ب) فقط رودن اشتوک است که در میان عدسی های فتوکرومیک خود ، عدسی فتوکرومیک سبز رنگ نیز دارد

ColorMatic IQ® رودن اشتوک سبز رنگ)

 عدسی های بی نظیر و منحصر به فردColorMatic IQ® Contrastجزء اختراعات رودن اشتوک به ثبت رسیده
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ColorMatic IQ® خالصه یی از ویژگی های عدسی های . 1

رودن اشتوک ColorMatic IQ® 2 . پیشینه و تاریخچه عدسی های

(n = 1.54) رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های . 3

رودن اشتوک ColorMatic IQ® عدسی های فشرده . 4

رودن اشتوک با عدسی های فتوکرومیک رقبا  ColorMatic IQ® مقایسه عدسی های. 5

گروه هدف. 6

موارد مورد بررسی
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گروه هدف ما چه افرادی هستند؟

آن دسته از. گروه هدف ما، شامل همه افرادی است که عینک می زنند و به دنبال عدسی هایی برای مصارف روزمره شان هستند•

عالوه بر این افرادی که می خواهند عدسی عینکشان کیفیت باالیی داشته باشد، و در عین حال از مقاومت خوبی نیز برخوردار باشد،

فاکتورهای زیبایی نیز در آنها لحاظ شده باشد تا بتوانند به راحتی درمحیطهای داخلی و خارجی از آن استفاده کنند

گروه هدف ما، آن دسته از افرادی را شامل می شود که خواهان داشتن دیدی واضح هستند و برای آرامش و راحتی چشمشان در •

جستجوی عدسی هایی هستند که نور شدید و خیره کننده را فیلتر کند

ColorMatic IQ® وضعیت حال حاضرعدسی های 

روه از میانگین گسهم عدسی های پروگرسیو رودن اشتوک ، درمیان تمام عدسی های فتوکرومیک فروخته شده در حال حاضر، •

باالتر است( +45)سال 45هدف ، یعنی سنین باالی 

(~50:50) تقریبا با هم برابر است استفاده می کنند،IQ®ColorMaticتعداد زنان و مردانی که از عدسی هایدر حال حاضر،•

از استفاده کنندگان از عدسی های فتوکرومیک پس از یک بار امتحان عدسی های% 94: تحقیقات بازاریابی نشان می دهد که •

IQ®ColorMatic (و این نشان از رضایتمندی بسیار باالی خریدار دارد) مجددا همین عدسی را خریداری خواهند کرد

گروه هدف. 6
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سپاس از توجه شما 


