
Voor ze optiek studeerde, 
realiseerde Ann Warniers 
een Zwitserse masterop-
leiding en een loopbaan in 
hotelmanagement. Die hos-
pitality-gedachte vertaalde ze 
later naar de inrichting en het 
concept van haar optiekzaak. 
“We hebben een ontvangst-
balie zoals in een groot hotel,” 
legt Ann Warniers uit. “Een 
receptioniste verwelkomt 
elke klant en zorgt ervoor dat 
deze op een snelle en cor-
recte manier geholpen wordt 
door de juiste adviseur, mét 
een kopje ko�  e of iets fris. 
Ons team heeft een ruime 
anciënniteit en ervaring. 
Voor elke klant is er een vast 
aanspreekpunt. Een bril koop 
je immers niet elke week of 
zelfs elk jaar. Beleving, toege-
voegde waarde en service zijn 
enorm belangrijk voor ons.”

Complete service

Optiek Jo Warniers is ook 
heel sterk in de technische 
aspecten zoals oogmetin-
gen. Het eigen atelier levert 
maatwerk en past de glazen 
en het montuur volledig aan 
op maat van de klant. Voor 
mensen die niet tot in de win-
kel kunnen komen is er zelfs 
een service aan huis of op het 
werk voorzien. “Als de klant 
doorgestuurd moet worden 
naar een oogarts, zorgen 
we zelf dat die afspraak snel 
in orde komt. Dat voorzien 
we als extra service naar de 
klant.” 
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Warnini Eyewear

Meer dan 3.000 brillen van de 
meest gekende en gerenom-
meerde merken zijn in de 
zaak aanwezig. Er is speciale 
aandacht voor high-end 
brillen zoals modellen in 
bu� elhoorn, hout en zelfs 
18-karaat goud. Daarnaast 
wint de eigen collectie 
Warnini Eyewear aan belang. 
“Vanuit onze jarenlange 
ervaring weten we heel goed 
wat onze klanten precies wil-
len. Samen met twee kleine 
fabrikanten brengen we sinds 
5 jaar onder eigen label een 
tijdloze en heel toeganke-
lijke collectie brillen op de 
markt. Zowel voor dames, 
heren als kinderen én voor 
elk budget. Dat is mogelijk 
omdat we heel wat stappen 
uit de productieketen kunnen 
overslaan. We geven zelfs 4 
jaar garantie op onze eigen 
brillen. Dan kan alleen als je 
topkwaliteit brengt.”

Optiek Jo Warniers zet met 
een eigen marketingteam 
sterk in op sociale media 
en online. De uitgebreide 
webshop is een verlengstuk 
van de fysieke winkel en helpt 
klanten over de drempel. 
“Geïnteresseerden kunnen 
er op het moment dat ze zelf 
wensen kijken naar model, 
kleur, vorm en budget. Dat 
werkt enorm drempelver-
lagend. Mensen denken al 
gauw dat een bril op maat 
meteen ook veel geld kost, 
maar het is niet omdat je 
mooi en professioneel bezig 
bent dat je ook duur moet 
zijn. We hebben al modellen 
vanaf 120 euro. Mensen die 
eenmaal onze kwaliteit en 
aanpak ervaren komen gega-
randeerd terug.” ______________

Optiek Jo Warniers is een familiezaak die meer dan vijftig 
jaar bestaat en is een gevestigde waarde in St-Truiden en 
omstreken. Ann Warniers staat als tweede generatie aan 
de leiding van het bedrijf, samen met haar man Gilbert 
Vandevelde, en een toegewijd team van acht medewerkers. 
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