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ملیون ساعت تستھای مختلف بر روی کوتینگ عدسی ھا انجام گرفت  3.1
: و برنده نھایی عبارت بود از 
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Solitaire® 2 خالصھ یی از ویژگی ھای پوشش ھای . 1

Solitaire قیمت گذاری جدید تمامی کوتینگھای  

  

  

قیمت 

باعث افزایش   Solitaire® 2 کوتینگھای پیشرفتھ خانواده
محافظت از چشمھا در برابر پرتو UVونور آبی می شوند 

و عالوه بر این مقاومت در برابر خراش را بھ طور قابل  
توجھی افزایش می دھند   

 

معرفی محصول 

 B2Cو  B2Bدر بازاریابی   2015در سال •
تمرکز شده است  Solitaireبر کوتینگھای 

جعبھ ابزار مخصوص معرفی کاال بھ •
مشتری

تبلیغات

2015 آوریل: تاریخ عرضھ کاال  

مکان 
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پیش زمینھ و اھداف. 2

این شرکت اپتیکی در بخش  . رودن اشتوک در صنعت اپتیک در موقعیت بسیار خوبی قرار گرفتھ•

شناختھ می شودمخترع پیشرو کوتینگھای کاربردی و زیبا بھ عنوان 

رودن اشتوک مجموعھ کوتینگھای منحصر بھ فردی را ارئھ داده کھ برای شرایط مختلف قابل استفاده است •

کھ این یک مزیت رقابتی قوی محسوب می شوداھداف

را ارائھ داده در یک ترکیب منحصر بھ فرد از محافظت کامل ، پیروی شدید از مد و زیبایی رودن اشتوک •

فروش شما افزایش می یابدنتیجھ میزان

محافظت از چشم رودن اشتوک سعی بر آن دارد کھ آگاھی استفاده کننده نھایی از عدسی را در زمینھ •

افزایش دھد، بھ این شکل درصد فروش نیز باال می رود

Solitaire 2 Family; GDP

اھداف



پیش زمینھ و اھداف

در بازاریابی قبلی کوتینگھا ، در معرفی ویژگی ھای فنی کوتینگ بھ مواردی ھمچون 
مقاومت در برابر خراش ، میزان عبوردھی نور، طول عمر مفید کوتینگ ، و قابلیت 

تمیز کردن تمرکز شده بود 

برای داشتن ” کوتینگھای ھمھ منظوره“بھ عبارت دیگر کوتینگھایی تحت عنوان ← 
دیدی بھتر

نوآوری ھای فنی

در بازاریابی جدید کوتینگھا ، بھ ویژگی ھای دقیقتری مثل محافظت از چشم  در •
و نور مرئی آبی نیز تمرکز شده است  UVبرابر پرتو 

یک ارتباط قوی میان اطالعات اپتیکی جدید ،طرحھای مختلف و شرایط واقعی •
کوتینگھای جدید تحت ← زندگی روزانھ استفاده کنندگان نھایی برقرار شده است 

عناوینی ھمچون محافظ چشم و یا حافظ سالمت چشم افراد شناختھ می شوند

Solitaire 2 Family; GDP

نوآوری جدید بر 
سبک “اساس 

”زندگی

دیدی بھتر
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برای داشتن دیدی بھتر  Solitaire® 2 جایگاه کوتینگھای

طبقھ بندی مجموعھ محصوالت و گستره انتخابات                                                                     

Unser Ansatz افزایش مشتریان مشاوره در
انتخاب فریم 

مشاوره در
انتخاب عدسی 

مجموعھ محصوالت اندازه گیری برانگیزنده ھیجانموارد دیگر
نصب عدسی 
بر روی فریم

33

Coatings
+ Solitaire® 2

مناسب افرادی کھ بھ کیفیت اھمیت 

Solitaire 2 Family; GDP

Progressiv PureLife Free®

Progressiv Life Free®

Progressiv Ergo®

Perfalit/Cosmolit
Perfalit Mono Plus
Perfalit Sport 2

Multigressiv MyView® 2

Multigressiv Ergo® 2

Multigressiv® Mono 2
Multigressiv® Mono Plus 2

Impression FreeSign® 3
Impression® 2
Impression® Sport 2
Impression® FashionCurved 2

Impression Ergo FS® 2
Impression Ergo® 2

Impression® Mono 2
Impression® Mono Plus 2
Impression® Mono Sport 2

Materials
e.g. organic 1.5 – 1.74

ColorMatic IQ®

e.g. ColorMatic IQ®

Colors
e.g. Brown Contrast

+

مناسب افرادی کھ بھ کیفیت اھمیت 

:می دھند :مناسب افراد موشکاف و دقیق : افراد کماالگرامناسب 



موجود Solitaire® مجموعھ کوتینگھای

Functional  کوتینگھای

• Solitaire® Protect Plus 
• Solitaire® Protect
• Solitaire® Eco 

Functional sun کوتینگھای (بیرنگ )
• Solitaire® Protect Sun 
• Silver Moon

جدید Solitaire® مجموعھ کوتینگھای 2

Functional کوتینگھای
• Solitaire® Protect Balance 2
• Solitaire® Protect Plus 2
• Solitaire® Protect 2
• Solitaire® Eco 2

Functional sun کوتینگھای (بیرنگ )
• Solitaire® Protect Sun 2
• Solitaire® Silver Moon

Solitaire® معرفی کوتینگھای خانواده  2

Sun کوتینگھای (بیرنگ )
• Solitaire® Back
• Duralux

Fashion  کوتینگھای جیوه یی رنگی( )

• Viola Mirror
• Bronze Mirror
• Titanium Mirror
• Blue Mirror

Sun کوتینگھای (بیرنگ )
• Solitaire® Back
• Duralux

Fashion  رنگی( )کوتینگھای جیوه یی
• Viola Mirror
• Bronze Mirror
• Titanium Mirror
• Blue Mirror

فقط بر روی عدسی ھای پالستیکی رودن اشتوک قابل اعمال است) مخصوص عدسی ھای سفید(  Perfasin و, Duralux  مجموعھ کوتینگھای: نکتھ

Solitaire 2 Family; GDP



Solitaire® تکنولوژی جدید اعمال شده در کوتینگھای 2

محافظت کامل از چشم

و نور آبی را افزایش می دھد   UV سیستمھای فنی جدید محافظت از چشمھا در برابر پرتوھای مضر

مقاومت عالی در برابر خراش

بھبود قابل توجھ الیھ سخت مقاوم در برابر خراش 

: تکنولوژی ابداعی جدید

اندتکنولوژی کوتینگ پیشرفتھ بر اساس پروسھ ھای جدیدی ابداع شده کھ در آن الیھ کوتینگ با سیستمھای بسیار پیچیده توسط پالسما فعال شده 







Solitaire 2 Family; GDP



مخصوص محافظت از چشم Solitaire® کوتینگھای  2

محافظت در برابر 
UVپرتو

از سطح پشت عدسی ھای طبی بھ داخل چشم فردی کھ UVمقداری از پرتو نامرئی •
.  عینک بھ چشم دارد بازتاب پیدا می کند 

بازتاب شده از UVبر سطح عدسی، میزان  پرتو UVبا اعمال کوتینگھای جاذب  •
سطح پشتی عدسی ھا بھ داخل چشم بھ حداقل می رسد 

®Solitaireکوتینگھای تمامی: رودن اشتوک UVکوتینگ ھای محافظ • رودن  2
.بھ طور کامل محافظت می کنندUVاشتوک از چشم در برابر پرتو مضر 

Solitaire 2 Family; GDP

مثل تب لت، لپ تاپ ، تلفن (کھ بھ ویژه از منابع نور مصنوعی –نور مرئی آبی •
از سطح جلویی عدسی عینک عبور کرده و وارد –ساطع می شود  ...) ھمراه و 

چشم استفاده کنندگان از عینک می شود

مقدار زیادی از نور آبی را بازتاب می دھند و در نتیجھ  “  Blue ARکوتینگھای “•
.میزان نور آبیی کھ بھ چشم می رسد کاھش می یابد

®Solitaireکوتینگ : کوتینگھای محافظ در برابر نور آبی رودن اشتوک • Protect 
Balance 2رودن اشتوک

محافظت در 
برابر نور آبی

.بھ طور کامل محافظت می کنندUVاشتوک از چشم در برابر پرتو مضر 



Solitaire® ویژگی ھای اصلی کوتینگھای 2

محافظت در برابر
نور آبی

نگاه کلی 
بھ ویژگی ھا

Solitaire 2 Family; GDP

مقاوم در برابر 
خراش

محافظت در برابر 
UV پرتو



محافظت در برابرمحافظت در برابر
نور آبی

طیف طبیعی نور در طول روز LED نمونھ یی از طیف نور ساطع شده از  یک

Solitaire® ویژگی ھای اصلی کوتینگھای 2

نگاه کلی 
بھ ویژگی ھا

Solitaire 2 Family; GDP

نور آبی را باالنس می کند و در نتیجھ درحفظ چرخھ ھابی طبیعی   Solitaire® Protect Balance 2 کوتینگ
شبانھ روزی موثر است  

. 
دارای حداکثر ...) مثل لپ تاپ، گوشی ھمراه و ( نور مصنوعی ساطع شده از وسایل دیجیتالی 

این نور آبی را کاھش می دھد،  Solitaire® Protect Balance 2 کوتینگ. میزان نور آبی است
. است   440 nm  حداکثر طول موج نور آبی در طیف نوری

برخورداری از دیدی طبیعی و باالنس شده  : Solitaire® Protect Balance 2 نتیجھ  اعمال کوتینگ

است 440 nm حداکثر طول موج نور آبی

محافظت در برابر 
UV پرتو

مقاوم در برابر 
خراش



بدون استفاده از عینک UV 1 (قرار گرفتن در معرض پرتو

0% 
82% 

محافظت در برابر
UVپرتو

نگاه کلی 
بھ ویژگی ھا

محافظت در برابر
نور آبی

با استفاده از عینکھای معمولی UV 2 (قرار گرفتن در معرض پرتو

0% 
محافظت در 

برابر
UVپرتو

Solitaire® ویژگی ھای اصلی کوتینگھای 2

Solitaire 2 Family; GDP

محافظت در 
UV برابر پرتو

بھ طور کامل محافظت می کنند UV  از چشم در برابر پرتوSolitaire® تمامی کوتینگھای خانواده  2 

Solitaire® با استفاده از عدسی ھای دارای کوتینگ 2 UV قرار گرفتن در معرض پرتو ) 3

تا 100%
UV محافظت در برابر پرتو*

شم و غیره نیز بستگی داردی چمحافظت کوتینگ از چشم در برابر پرتو فرابنفش عالوه بر این بھ مواردی ھمچون جنس ماده سازنده عدسی ، محل و موقعیت قرارگیری عینک جلو *

مقاوم در برابر 
خراش



TopCoat Antistatic

Base lens 
with UV 

protection Antistatic TopCoat

Solitaire® ویژگی ھای اصلی کوتینگھای 2

نگاه کلی 
بھ ویژگی ھا

محافظت در برابر
نور آبی

Solitaire 2 Family; GDP

مقاوم در 
برابر خراش

Super AR with 
UV protection

Hard Coat Hard Coat Super AR



®Solitaire، پوشش ARبھ صورت چند الیھ یی است در کوتینگھای خانواده  2
و برانگیختگی پوشش ضد خش می شود کھ این امر    کھ باعث سفت تر شدن

.نھایتا استحکام بیشترعدسی را در پی خواھد داشت

محافظت در برابر 
UV پرتو

ویژگی مقاومت در برابر خراش بھ طور قابل توجھ یی بھبود یافتھ  Solitaire® در تمامی کوتینگھای خانواده   2



معرفی محصول

Functional                                کوتینگھای
نام کوتینگ                                   

                                      Solitaire® Protect Balance 2                                   

USP                                  

محافظت کلی و ھمھ جانبھ در دنیای دیجیتال امروزی                                  

مزایای اصلی                                    

نور آبی را باالنس می کند و در نتیجھ در حفظ چرخھ ھای طبیعی    Solitaire® Protect Balance 2                                   کوتینگ

                      شبانھ روزی موثر است                                   

Solitaire® Protect Balance 2 دلیل لزوم استفاده از کوتینگھای                                 

برای حفظ  باالنس چرخھ . وسایل دیجیتال، بھ ویژه نمایشگرھا، مقدار زیادی نور آبی از خود ساطع می کنند                                  

تواند  طبیعی شبانھ روزی دوز مشخصی از نور آبی الزم است ، ولی اگر مقدار زیادی از این نوروارد چشم شود می                                  
.آسیبھای جبران ناپذیری را ایجاد کند                                  

نور آبی مصنوعی را بھ گونھ یی کاھش می دھد کھ چشمھا طیف    Solitaire® Protect Balance 2                                 کوتینگ

نور طبیعی تری را دریافت می کنند                                  

فرمول                                 

این سیستم کوتینگ ھوشمند . پایھ گذاری شده  Solitaire 2   بر اساس تکنولوژی کوتینگ Super AR                                  سیستم کوتینگ

از الیھ ھای چندتایی تشکیل شده کھ ترکیبی از کاربردھا را تامین می کند                                  
Solitaire 2 Family; GDP



   Solitaire®  :   کیفیت  سال است کھ نشان دھنده کوتینگھای بسیار عالی با قیمت باالتر، 20بھ مدت

بھتر، تکنولوژی پیشرفتھ و مبتکرانھ می باشد

    Protect :محافظت ، شامل   این. نشان دھنده عملکرد محافظتی بسیار عالی این کوتینگھاست

معرفی محصول
Functional   کوتینگھای

نام کوتینگ   

Solitaire® Protect Balance 2  

این نام نشان دھنده چیست؟   

Solitaire 2 Family; GDP

.آبی مصنوعی می شود و عالوه بر این محافظت در برابر نور UVمحافظت در برابر پرتو 

Balance   :نشان دھنده دید باالنس شده می باشد  :

استفاده کننده از عینک  با یک کاھش نور مصنوعی ساطع شده از وسایل دیجیتال ،1.
.  احساس راحتی بیشتری می کند و استرس کمتری را تجربھ خواھد کرد

®Solitaireکوتینگ 2. Protect Balance 2 ،یعنی دید  میان دیدی عاری از بازتاب
یک باالنس صحیح ارائھ محافظت از چشم در برابر نور آبی مصنوعی  واضح و

می دھد                   
®Solitaireکوتینگ - Protect Balance 2  بر اساس تکنولوژی کوتینگھای

®Solitaireنوآورانھ  پایھ کذاری شده 2



Functional                                   کوتینگھای
نام کوتینگ                                       

Solitaire® Protect Plus 2                                       

USP                                       

محافظت کامل و ھمھ منظوره                                   

مزایای اصلی                                       

UV، بیشترین حد عبوردھی  ترکیب کامل از مقاومت عالی در برابر خراش ، باالترین محافظت در برابر پرتو                                        

معرفی محصول

UV، بیشترین حد عبوردھی  ترکیب کامل از مقاومت عالی در برابر خراش ، باالترین محافظت در برابر پرتو                                        

نور، تمیز شدن کامل ، ضد گرد و غبار، ویژگی ھای زیبایی و ضد مھ گرفتگی                                      

فرمول                                    

این سیستم کوتینگ ھوشمند . پایھ گذاری شده  Solitaire 2   بر اساس تکنولوژی کوتینگ Super AR                                      سیستم کوتینگ

از الیھ ھای چندتایی تشکیل شده کھ ترکیبی از کاربردھا را تامین می کند                                       

Solitaire 2 Family; GDP



Functional                                    کوتینگھای
نام                                         

Solitaire® Protect 2                                         

USP                                         

محافظت کامل تضمین شده است                                        

مزایای اصلی                                         

UV، بیشترین حد عبوردھی  ترکیب کامل از مقاومت عالی در برابر خراش ، باالترین محافظت در برابر پرتو                                       

نور، تمیز شدن کامل ، ضد گرد و غبار، ویژگی ھای زیبایی و ضد مھ گرفتگی                                       

معرفی محصول

نور، تمیز شدن کامل ، ضد گرد و غبار، ویژگی ھای زیبایی و ضد مھ گرفتگی                                       

فرمول                                         

این سیستم کوتینگ ھوشمند . پایھ گذاری شده  Solitaire 2   بر اساس تکنولوژی کوتینگ Super AR                                        سیستم کوتینگ

از الیھ ھای چندتایی تشکیل شده کھ ترکیبی از کاربردھا را تامین می کند                                       

Solitaire 2 Family; GDP



Functional                                    کوتینگھای
نام                                        

Solitaire® Eco 2                                        

USP                                        

کیفیت عالی کھ شایستھ مارک رودن اشتوک است                                         

مزایای اصلی                                       .

UV، عبوردھی بسیار خوب  ترکیب عالی از مقاومت عالی در برابر خراش ، محافظت در برابر پرتو                                        

نور، تمیز کردن آسان                                       

معرفی محصول

نور، تمیز کردن آسان                                       

فرمول                                       

این سیستم کوتینگ ھوشمند . پایھ گذاری شده  Solitaire 2   بر اساس تکنولوژی کوتینگ Super AR                                        سیستم کوتینگ

از الیھ ھای چندتایی تشکیل شده کھ ترکیبی از کاربردھا را تامین می کند                                       
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Functional sun                                    کوتینگھای
نام                                         

Solitaire® Protect Sun 2                                       

USP                                       

این کوتینگ برای ماھھای آفتابی سال مناسب است                                       

مزایای اصلی                                       

UV ترکیب کامل از زیبا یی، مقاومت عالی در برابر خراش ، باالترین محافظت در برابر پرتو                                       

، تمیز شدن کامل ، ضد گرد و غبار، ویژگی ھای زیبایی و ضد مھ گرفتگی                                        

معرفی محصول

، تمیز شدن کامل ، ضد گرد و غبار، ویژگی ھای زیبایی و ضد مھ گرفتگی                                        

فرمول                                        

این سیستم کوتینگ ھوشمند . پایھ گذاری شده  Solitaire 2   بر اساس تکنولوژی کوتینگ Super AR                                        سیستم کوتینگ

از الیھ ھای چندتایی تشکیل شده کھ ترکیبی از کاربردھا را تامین می کند                                       
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Solitaire® مزایای کوتینگھای خانواده  2

قرار گرفتن در موضع یک متخصص ماھر محافظت از چشم در نظر مشتری•

فروش ساده با نشان دادن مزایا بھ مشتری با روشھایی آسان و قابل فھم•

مکالمات فروش قوی و رضایت باالی مشتری•

مزایا برای 
عینکساز

Solitaire 2 Family; GDP

دیدی بسار شفاف و زیبایی بسیار عالی•

حفظ  باالنس چرخھ طبیعی شبانھ روزی و در نتیجھ افزایش احساس سالمت     •
UVمحافظت کامل در برابر پرتو •
حداکثر دوام و استحکام عدسی بھ موھبت کوتینگ عالی مقاوم در برابر خراش•
بھره مندی از ویژگی ھای تمیز کردن راحت، ضد غبار و اگر درخواست شود ویژگی              •

گرفتگیضد مھ

مزایا برای 
استفاده کننده



نگاه کلی بھ مزایا 

Solitaire® Protect Balance 2 Solitaire® Protect Plus 2 Solitaire® Protect 2 Solitaire® Eco 2 Solitaire® Protect Sun 2 Solitaire® Silver Moon Solitaire® Back Duralux

Eye Protection

Anti-reflection (front/back)     

Anti-reflection (back only)  

UV-protection       

Protection from artificial blue light 

Lens protection

Scratch resistance

Sun coatingsFunctional coatings Functional sun coatings

Solitaire 2 Family; GDP

Scratch resistance        

Climate resistance       

Clear vision protection

Antistatic effect      

Water / oil repellency       

Dirt repellency       

Anti-fogging       

Excellent Very good Good No feature



تستھای مختلف انجام شده بر روی کوتینگھای رودن اشتوک

چسبندگی کوتینگ پس از قرارگیری            
در معرض پرتو UV، رطوبت، 

.حرارت و فراصوت تست می شود  

تست میزان 
چسبندگی 
کوتینگ

میزان مقاومت این کوتینگ در برابر خراش با 
استفاده از سیم ظرفشویی تست می شود  

تست مقاومت 
در برابر خراش

Solitaire 2 Family; GDP

درصد احتمال ایجاد ترکھای ریز بر سطح 
کوتینگ پس از قرارگرفتن در معرض 

حرارت و رطوبت تست می شود

تست مقاومت 
در برابر 
رطوبت

یک کوتینگ جدید قبل از معرفی بھ بازار 
تست را با 100مصرف باید  باید بیش از 

.موفقیت از سر بگذراند

ھرچقدر تستھای انجام شده جامعتر و مفصلتر 
.باشند بھ واقعیت استفاده نزدیکتر خواھند بود

و تستھای 
...بیشتر 

انجام گرفت Solitaire® ملیون ساعت تستھای مختلف بر روی کوتینگ ھا  2 بیش از 3.1



با کوتینگ رقبا Solitaire® Protect Balance 2 مقایسھ کوتینگ

Rodenstock

1رقیب شماره 

Solitaire 2 Family; GDP

فاقد کوتینگ محافظ در برابر نور آبی می باشد 3رقیب شماره 

2رقیب شماره 

3رقیب شماره 



Rodenstock

با کوتینگ رقبا Solitaire® Protect Plus مقایسھ کوتینگ 2

1رقیب شماره 

Solitaire 2 Family; GDP

2رقیب شماره 

3رقیب شماره 



نتایج حاصلھ از مقایسھ کوتینگ رودن اشتوک با کوتینگ رقبا

عملکرد کوتینگ بھ طور کلی بھ مجموعھ ویژگیھای آن ارتباط بسیار نزدیکی دارد

بنابراین در کوتینگھا باالنس صحیح بین این ویژگی ھا اھمیت زیادی دارد. بھبود یکی از ویزگی ھا می تواند باعث وخامت ویژگی دیگر شود

رودن اشتوک نھ تنھا ویژگی ھای موجود بھبود بخشیده شده،  Solitaire® Protect Plus 2 و Solitaire® Protect Balance 2 در کوتینگھای جدید

بلکھ فاکتور محافظت از چشم نیز در آنھا بھ شدت رعایت شده 

:نتیجھ :نتیجھ 

Solitaire 2 Family; GDP

انجام گرفت Solitaire® ملیون ساعت تستھای مختلف بر روی کوتینگ ھا  2 بیش از 3.1
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Solitaire® Protect Balance 2 BU x x

Solitaire® Protect Plus 2 SU x x x x x x x xFunctional 

کوتینگھای موجود

Solitaire 2 Family; GDP

نکات مھم :
!برای عدسی ھای ورزشی نیز از ھمان کدھای سفارش کوتینگ جدید استفاده می شود)  1
®Solitaireجدید functionalکوتینگ )  2 Protect Balance 2 قابل ترکیب با مجموعھ رنگھای رودن اشتوک می باشد  .
Solitaire®ولی با کوتینگھای جدید موجود نیست،Solitaire®2با کوتینگھای 54.1با ضریب شکست    IQColorMatic ®عدسی ھای فتوکرومیک )  3

.موجود می باشد     
کوتینگ ®Impressionبھ عنوان مثال در ھیچیک از انواع عدسی ھای ( ترکیبات ضریب کوتینگ ھمچنین بھ طرح انتخاب شده  بستگی دارد )  4

Duralux موجود نیست(

Solitaire® Protect 2 PU x x x x x x x x x

Solitaire® Eco 2 EU x x x x

Solitaire® Protect Sun 2 NU x x x x

Solitaire® Silver Moon VM/VK x x x x x

Solitaire® Back SB x x x

Duralux DL x x x x x

coatings

Functional sun coatings

(for sunglasses)

Sun coatings 

(for sunglasses)



دیگرمحصوالت موجود

قابل  1.60بر روی عدسی ھایی با ضریب شکست Duraluxو کوتینگSolitaire® Backکوتینگ: گستره ضریب شکست 1)
اعمال می باشند

Sun coatings

Color Order Code (color) Solitaire® Back 1.60 Duralux 1.60

Brown 75% F06 x x

Brown 85% F29 x x

Grey 75% F31 x x

Grey 85% F35 x x

رنگھایی کھ بیشترین فروش را داشتند
Superior در ترکیب با طرحھای زیر کھ در گروه

:رودن اشتوک ھستند ، موجود می باشند 
- Perfalit
- Cosmolit

Solitaire 2 Family; GDP

®Solitaireکوتینگ )    2 Silver Moon

.حاصل می شود Solitaire® Silver Moon را دارد و نھایتا کوتینگ Solitaire® قابلیت ترکیب با مجموعھ کوتینگھای Silver Moon 

Grey 85% F35 x x

Green 85% F34 x x

Smoky Grey 85% F46 x x

Chestnut Brown 88% F48 x x

Fashion Black 90% A83 x x

- Cosmolit
- Perfalit Sport 2
- Progressiv PureLife Free®

- Progressiv Life Free®



نگاه کلی بھ محصوالت رقبا 

Solitaire 2 Family; GDP



موارد مورد بررسی

3.

پیش زمینھ و اھداف     .  2       

معرفی محصول        

مکان

Solitaire® 2 خالصھ یی از ویژگی ھای پوشش ھای 1.

4.

5.

6.

قیمت 

مکالمات بازاریابی    

Solitaire 2 Family; GDP



زمان عرضھ بھ بازار 

:محصوالت سفارشی جدید :عدسی ھای استوک جدید 

April
2015

In 2016

:محصوالت سفارشی جدید

• Solitaire® Protect Balance 2

• Solitaire® Protect Plus 2 

• Solitaire® Protect Sun 2

• Solitaire® Protect 2

• Solitaire® Eco 2

:ضریب شکستھای موجود 

• Solitaire® Back 1.60

• Duralux 1.60

:عدسی ھای استوک جدید 

• Solitaire® Protect Plus 2

• Solitaire® Protect 2 

بھ طور جداگانھ اطالع داده می ←
شود

Solitaire 2 Family; GDP



موارد مورد بررسی

3.

پیش زمینھ و اھداف     .  2       

معرفی محصول        

مکان.   4

Solitaire® 2 خالصھ یی از ویژگی ھای پوشش ھای 1.

5.

6.

قیمت

مکالمات بازاریابی    

Solitaire 2 Family; GDP

5.



قیمت  

کد نوع کوتینگ قیمت بر حسب [€]

BU Solitaire® Protect Balance 2 20,80

SU Solitaire® Protect Plus 2 19,60

PU Solitaire® Protect 2 15,30

01.04.2015 : تاریخ عرضھ بھ بازار

PU Solitaire® Protect 2 15,30

EU Solitaire® Eco 2 9,20

NU Solitaire® Protect Sun 2 19,60

SB Solitaire® Back 11,95

DL Duralux 5,70

Solitaire 2 Family; GDP

نکتھ
!برای عدسی ھای ورزشی نیز از ھمان کدھای سفارش کوتینگ جدید استفاده می شود



موارد مورد بررسی

3.

پیش زمینھ و اھداف     .  2       

معرفی محصول        

مکان.   4

قیمت .   5

Solitaire® 2 خالصھ یی از ویژگی ھای پوشش ھای 1.

6.

قیمت .   5

مکالمات بازاریابی    

Solitaire 2 Family; GDP

6.



ایجاد بستر مناسب برای 

فروش محصوالت جدید بھ 

بھترین شکل ممکنھ

عالقھ مند کردن استفاده 

تمرکز بر روی ویژگی ھای 

محصول و مزایا و تزریق مداوم 

آن بھ بازار

تمرکز بر روی استفاده کننده 

ھدف استلزام

زمان عرضھ

نفوذ و تائیدیھ

فعالیت

B2B  فولدر
 ،RCC جعبھ ابزار  بازاریابی ،B2B  ،

آکھی ھا ، تبلیغات و غیره

استفاده از جعبھ ابزارات رسانھ 

B2B فروش

از طریق ایجاد انگیزه 

اقدامات

مکالمات بازاریابی

زمان عرضھ 
محصوالت

(B2B)

فعالیتھای ویژه 
عالقھ مند کردن استفاده 

کننده،مطلع کردن او از مزایا و 

راھنمایی کردن او برای معرفی 

محصول بھ دوستان و آشنایان 

انجام تبلیغات با ھدف فروش 

بیشتر

تمرکز بر روی استفاده کننده 

نھایی و دادن اطالعات مفید 

راجع بھ محصول

تمرکز شدید بر تبلیغ موثر 

محصول

آگاه سازی 

استفاده کننده 

نھایی

انجام فعالیتھای 

تبلیغاتی در 

راستای باال بردن 

میزان فروش

استفاده از جعبھ ابزارات رسانھ 

B2C ھای گروھی

، ویترین مغازه، پست کردن 

B2C

استفاده از پوستر، کاتولوگھای 

کوچک رومیزی معرفی کاال، 

B2C  پست کردن

فعالیتھای ویژه 
مشتریان

(B2C)

آگھی ھای 
تبلیغاتی

(B2B)
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2015 طرح کلی بازاریابی رودن اشتوک در سال

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

زمان ارائھ 
محصول 

فعالیتھایی در 
راستای جذب 

مشتری

تبلیغات

تبلیغات

ھا
ی 

س
عد

FreeSign 3

ProAct
Sport

Back to
SchoolFair

Special

Solitaire 2

تبلیغات

ویترین مغازه

زمان ارائھ 
محصول

بھ صورت
Online

سفارش نسخھ یی

نمایشگاھھا و 
مناسبات

ک 
ین
ع

ی
ط
با
رت

ی ا
ھا

ش
رو

.

Spring

Special

Autumn

New website roll-out

PR retainer

RX
Campaign

Fall‘15

Sun
Campaign
Spring‘15

Summer

opti mido Distr. Conf.

Reader

Local fairs / trade shows

Solitaire 2 Family; GDP



Solitaire® ویژه کوتینگ .2 B2B فعالیتھای بازاریابی

بازار تقاضا با ارائھ یک ترکیب منحصر بھ فرد از محافظت کامل، پیروی از مد، و مد نظر قرار افزایش •
دادن فاکتور زیبایی

گسترش فضای رقابتی با ارائھ مجموعھ کوتینگھای منحصر بھ فرد کھ تحت ھمھ شرایط کارکرد عالی دارد•

بھره مندی و  سودجستن از ایجاد آگاھی در میان مشتریان در زمینھ محافظت از چشم•

  استراتژی و

اھداف

بین المللی بھ شمار می آید کھ در سال 2015عرضھ شد B2B یکی از مھمترین محصوالت Solitaire® کوتینگ 2

را بھ  Solitaire®2 ویژه کوتینگھای B2B مفھوم بازاریابی کل نگرانھ ” روز محافظت کامل و ھمھ جانبھ در کل“ عبارت  365

.روشنی توصیف می کند و خصوصیات این محصوالت را آشکار می سازد

.جعبھ ابزار بازاریابی B2B.کھ مخصوص این محصول طراحی شده می تواند بھ راحتی بر اساس نیازھای کشورھای مختلف تنظیم

®Solitaireحمایت کند  شود و از عینکساز در فروش عدسی ھای دارای کوتینگ 2

یک سری فعالیتھای مشتری مدار نیز تنظیم کرده کھ طی آن با استفاده از روشھای ھوشمندانھ و ترکیب  رودن اشتوک در سال 2015
پرداختھ Solitaire® 2 موضوعات عدسی و عینک بھ صورت دیالوگھای داستانسرایی بھ معرفی کوتینگ

Solitaire 2 Family; GDP



، تمرکز بازاریابی رودن اشتوک در سال 2015   Solitaire® 2

B2Bبین المللی بھ شمار می آید کھ در سال 2015عرضھ شد B2B یکی از مھمترین محصوالت Solitaire® کوتینگ 2

Solitaire 2 Family; GDP

رودن اشتوک جای داده شده در تمام فعالیتھای B2Cسال 2015 Solitaire® 2 B2C



ضمائم و گارانتی ھا 

• Solitaire® Protect Balance 2

• Solitaire® Protect Plus 2

• Solitaire® Protect Sun 2

• Solitaire® Protect 2

موارد گارانتی شده 
...از عبارتند 

Solitaire 2 Family; GDP

:ھمراه با سفارش عدسی ھای زیر یک عدد دستمال مخصوص ارائھ می شود 

• Solitaire® Protect Balance 2

• Solitaire® Protect Plus 2

• Solitaire® Protect Sun 2

دستمال مخصوص 
تمیز کردن مخصوص 
عدسی ھای دارای 

...کوتینگ 



USP  - Solitaire® ویژه کوتینگ .2 B2B فعالیتھای بازاریابی

رودن اشتوک بھترین محافظت ھمھ جانبھ  Solitaire® کوتینگھای پیشرفتھ و جدید خانواده 2

گستره وسیع این محصول . در تمام لحظاتی کھ فرد عینک بھ چشم دارد را ارائھ می دھند 
فعالیتھای

B2B گستره وسیع این محصول . در تمام لحظاتی کھ فرد عینک بھ چشم دارد را ارائھ می دھند بازاریابی

. می تواند نیازھای ھمھ مشتریان را مرتفع سازد

.

B2B بازاریابی

Solitaire 2 Family; GDP



بر اساس یک تکنولوژی کوتینگ بسیار پیشرفتھ و جدید پایھ گذاری شده کھ یک  Solitaire® 2  خانواده کوتینگھای

:محافظت ھمھ منظوره و منحصر بھ فرد را ارائھ می دھد 

UVمحافظت کامل در برابر پرتو •

موجود ®Solitaireدو برابر مقاوم تر در برابر خراش نسبت بھ خانواده : بھترین مقاومت در برابر خراش •

ویژگی ھای تمیز شدن عالی، آنتی استاتیک، و ضد مھ گرفتگی، در : بھره مندی از تمامی مزایای یک کوتینگ گرانتر•
نتجھ  استفاده کننده مجبور نیست با عدسی اش مصالحھ و سازش کند، بلکھ این عدسی عینک است کھ خود را با شرایط 

.استفاده کننده ھماھنگ می سازد

  Solitaire® ویژه کوتینگ .2 B2B فعالیتھای بازاریابی

.استفاده کننده ھماھنگ می سازد

®Solitaireکوتینگ : جدید• Protect Blue 2 Solitaire® عالوه برمحافظت از چشم در برابر پرتوUV  نور آبی مصنوعی ،
را نیز باالنس می کند در نتیجھ در حفظ چرخھ طبیعی ) ساطع شده از وسایل دیجیتال مثل، لپ تاپ، گوشی ھمراه و غیره( 

شبانھ روزی نقش بسزایی دارد 
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بینایی اصلی- Solitaire® ویژه کوتینگ 2 B2B  فعالیتھای بازاریابی

Solitaire® 2

با .محافظت کامل و ھمھ منظوره برای داشتن دیدی عالی
کوتینگھای پیشرفتھ و جدید رودن اشتوک

Model: „RX Woman R 2364 “

Solitaire 2 Family; GDP



Solitaire® مجسم ساختن ویژگی ھای                                                2

Improved Improved NEW

مقاوم در برابر خراش محافظت در 
Uv برابرپرتو

محافظت در برابر نور آبی مصنوعی     

Solitaire® ویژه کوتینگ 2 B2B  فعالیتھای بازاریابی

ترکیبی از تمامی ویژگی ھا  

Super anti-reflective

Solitaire® تصاویر نشان دھنده ویژگی ھای  2

ضد مھ گرفتگی  دافع کثیفی مقاوم در برابر 
رطوبت

دافع آب  Super AR آنتی استاتیکپوشش

Solitaire 2 Family; GDP



کلیپھای تصویری طراحی شده توسط رودن اشتوک بھ منظور برانگیختن ھیجانات مشتری و متقاعد ساختن و اطمینان •

را نشان می دھد Solitaire® 2بخشیدن بھ استفاده کنندگان بھ طور باشکوه و چشمگیری مزایا و ویژگی ھای کوتینگ 

نسخھ اصلی بھ زبانھای انگلیسی و آلمانی ارائھ شده •

اولین ارائھ در نمایشگاه اپتیک مونیخ•

B2B 

کلیپ تصویری

بازاریابی- Solitaire® ویژه کوتینگ 2 B2B  فعالیتھای بازاریابی

-,1.020ھزینھ ترجمھ (امکان ترجمھ وجود دارد • €(

Solitaire 2 Family; GDP



و ویژگی ھای آن می باشد Solitaire® 2پیشرفتھ ترین تصاویر کھ نشان دھنده تکنولوژی کوتینگ پیشرفتھ •

بدون نیاز بھ بلد بودن زبان•

موجود استMISاطالعات در •

B2B  تصاویر

بازاریابی- Solitaire® ویژه کوتینگ 2 B2B  فعالیتھای بازاریابی

عدسی ھای دارای کوتینگ ARمعمولی   و Solitaire® Protect Balance 2  مقایسھ

Solitaire 2 Family; GDP

UVمقایسھ محافظت در برابر پرتو
Solitaire® Protect Balance 2در

و عدسی ھای دارای کوتینگ  ARمعمولی  



Solitaire® Protect Balance 2  و Solitaire®  Protect  Plus 2 تکنولوژی پیشرفتھ کوتینگ

بازاریابی- Solitaire® ویژه کوتینگ 2 B2B  فعالیتھای بازاریابی

عدسی ھای دارای کوتینگ -کوتینگ مقاوم در برابر خراش   ARمعمولی Solitaire® 2   عدسی ھای رودن اشتوک با–کوتینگ مقاوم در برابر خراش

Solitaire 2 Family; GDP



®Solitaireفولدرھای فروش، جزئیات مربوط بھ اطالعات محصول، مزایا و بحث ھای فروش ویژه کوتینگھای خانواده•

را شامل می شوند2

می باشندA4صفحھ با برگھ ھای 8این فولدرھا، حاوی •

موجود استMISاطالعات در •

2015از ژانویھ سال  70008826: کد سفارش بھ زبان انگلیسی •

•   

فولدر فروش

بازاریابی- Solitaire® ویژه کوتینگ 2 B2B  فعالیتھای بازاریابی

Solitaire 2 Family; GDP



موجود استMISاطالعات در •

صفحھ در برگھ ھای 8این فولدرھا، حاوی •
A4می باشند

تبلیغات تجاری

بازاریابی- Solitaire® ویژه کوتینگ 2 B2B  فعالیتھای بازاریابی

Solitaire 2 Family; GDP



ارتباطات بازاریابی

تمام ویژگی ھای کوتینگھای ) بھ روز شده بخش کوتینگھای موجود ( Functionalبخش کوتینگھای جدید •

Solitaire® Protect Plus 2  وSolitaire® Protect Balance 2را در بر دارد

موجود است 2015این کوتینگ از اول فوریھ سال•

صالحیت

•Demo Box   جدید کوتینگSolitaire® )برای مشاھده جزئیات مربوطھ بھ صفحھ بعد مراجعھ کنید( 2

70008804: کد سفارش • Demo Box 

بخش جدید

جعبھ جدید

Solitaire 2 Family; GDP

70008804: کد سفارش •

®Solitaireجدید دارای کوتینگ Demo Boxعدسی ھای نمونھ داخل • Protect Plus 2  وSolitaire® Protect 
Balance 2می باشد

موجود است 2015این کوتینگ از فوریھ سال•

Demo Box 
جدید وعدسی 

ھای نمونھ

بھ روزرسانی تمامی نرم افزارھای ویژه کوتینگھا•

موجود است 2015این کوتینگ از اول فوریھ سال•

بھ 
روزرسانیھای

نرم افزاری

بھ روزرسانیھا



Underlying picture Underlying moving
pictures

با تصاویری کھ 
در زیر عدسی 

سمت چپ
بھ صورت اسالید 

قرار داده شده 
دیگر مزایای 

بھ تمام زبانھا Solitaire® کارت مشاوره مخصوص مزایای  2

) با قابلیت جابجایی( دمو اسالید 

بازاریابی- Solitaire® ویژه کوتینگ 2 B2B  فعالیتھای بازاریابی

Solitaire® Protect Blue 2 Solitaire® Protect Plus 2

pictures دیگر مزایای 
کوتینگھای 

Solitaire® را  2
جسم می توان م
ساخت

:اسالیدھا شامل موارد زیر می شوند
®Solitaireعدسیی کھ نیمی از آن دارای کوتینگ - Protect Balance 2 

می باشد
®Solitaireعدسیی کھ نیمی از آن دارای کوتینگ - Protect Plus 2 

می باشد
®Solitaire)کارتھای اسالیدی موجود در زیر عدسی سمت راست - Protect 

Plus 2),  مزایای اصلی ھر دو کوتینگ پیشرفتھSolitaire® را مجسم می  2
سازد 

قلم نوری، دستمال مخصوص تمیز کردن عدسی، : حاوی 



Solitaire® مطالب مربوط بھ بازاریابی کوتینگ 2

Solitaire® عدسی ھای نمونھ دارای  2

Solitaire® Protect Balance 2 :کد سفارش  70008631

کد سفارش :  70008617 Solitaire® Protect Plus 2

Solitaire 2 Family; GDP

موجود است این کوتینگ از فوریھ سال 2015



با سپاس از توجھ شما


