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SCHATGRAVEN NAAR RAY-BAN ZONNEBRILLEN OP STRAND 
BLOEMENDAAL 

Unieke actie van Pearle zondag 22 mei a.s. 
 

Soesterberg, 17 mei 2011- Zondag 22 mei aanstaande organiseert Pearle Opticiens een unieke actie 

op het strand van Bloemendaal. Daar worden allerlei Ray-Ban zonnebrillen uit de exclusieve collectie 

van Pearle als schatten begraven. Aan de hand van een kaart kunnen de Bloemendaalse 

strandgangers hun ‘ schatten’ opgraven. De snelste en slimste schatgravers worden de trotse 

bezitters van een nieuwe Ray-Ban zonnebril. Een Ray-Ban zonnebril blijkt nog steeds het meest 

favoriete merk zonnebril te zijn. Zo toont landelijk onderzoek aan, onlangs uitgevoerd in opdracht 

van Pearle Opticiens. Op deze ludieke wijze luidt Pearle Opticiens het zonnebrillenseizoen in. 

Gedurende deze zonovergoten dagen verschijnen de zonnebrillen weer met grote regelmaat op het 

gezicht. Zonnebrillen zijn inmiddels niet meer weg te denken uit onze collectie dagelijkse 

accessoires. Ongeveer 90% van de Nederlanders draagt regelmatig een zonnebril. Ze worden onder 

meer gebruikt als fashionitem (20%) en als statussymbool (10%). De belangrijkste redenen om een 

zonnebril te dragen zijn echter om de ogen bescherming te bieden tegen de zon (80%) en om goed 

te kunnen zien in de auto (63%).  

Exclusieve Ray-Ban collectie voor Pearle 

Van alle zonnebrillenmerken die er zijn is Ray-Ban nog steeds het bekendste merk. Meer dan de helft 

van de Nederlanders (51%) kent het bijzondere zonnebrillenmerk dat bekend staat om klassiekers 

als de Wayfarer en de Aviator.  Ook dit jaar is er weer een speciale en exclusieve Ray-Ban collectie 

gemaakt voor Pearle. In alle Pearle winkels is deze collectie verkrijgbaar. Zie voor de complete 

collectie www.pearle.nl. Sinds kort zijn de zonnebrillen ook online verkrijgbaar. 

Schatgraven op het strand 

Wanneer: zondag 22 mei aanstaande 

Waar: het strand van Bloemendaal, ter hoogte van strandtent Bloomingdales 

Hoe laat: het startsignaal wordt tussen 14.00 en 14.30 uur gegeven. 

We nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Pearle Opticiens Benelux 

Mieke Westerhuis 

T: 033 469 72 14  

E: mwesterhuis@pearle.nl  
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Eugenie La Haije 

T: 020 670 22 32 

E: eugenie@hetprbureau.nl 

 


