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Berlin, 20 March 2018 
 

Mister Spex lanserar partneroptikerprogram och 

kontaktlinsprenumeration i Sverige 

 

Europas ledande onlineoptiker, Mister Spex, fortsätter att expandera sin multikanalstrategi 

internationellt och erbjuder nu sitt framgångsrika partneroptikerkoncept även i Sverige. Sedan tidigare 

har kunder i Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna tillgång till tjänster som fria 

synundersökningar för glasögon och kontaktlinstillpassningar via mer än 500 partneroptiker. 

Samarbetet med fristående optiker börjar i Sverige med 17 partneroptiker och utökas kontinuerligt under 

2018. Majoriteten av partneroptikerna ligger i storstadsområdet kring Stockholm och Göteborg. Från 

mitten av mars har svenska Mister Spex kunder möjlighet att boka nytillpassning för linser, årlig 

kontaktlinsundersökning samt gratis synundersökning för glasögon.  

Sedan slutet av februari har Mister Spex även erbjudit kontaktlinsprenumeration i Sverige: kunder kan 

prenumerera på kontaktlinser och få dem levererade med önskat intervall. Mister Spex kommer fortsätta 

att utveckla funktionaliteten och även erbjuda det i andra länder. 

Nils Rådström, VD för Mister Spex Norden, ser den nuvarande utvecklingen av affärsmodellen i Sverige 

som en viktig utbyggnad av tjänsteutbudet: "Samarbetet med fristående optiker är nu på plats i Sverige, 

vilket gör att vi kan erbjuda synundersökningar till våra svenska kunder och därmed ta bort osäkerheten 

för dom kunder som inte har gjort en synundersökning nyligen. Det gör att vi kan erbjuda våra svenska 

kunder en mycket bättre köpupplevelse där kunder själv kan välja hur dom vill utnyttja vårt tjänsteutbud 

både online och offline. Programmet är också avsett att attrahera nya kunder som tidigare inte sett oss 

som onlineoptiker som ett alternativ när dom köper sina glasögon eller linser. Dessutom erbjuder vår 

nya prenumerationsmodell för kontaktlinser många fördelar: Framför allt gör det möjligt för våra kunder 

att enkelt och bekvämt bestämma hur och när dom vill ha sina linser. " 

 "Vårt fokus på multikanalerbjudandet återspeglar exakt vad våra kunder förväntar sig av en innovativ 

shoppingupplevelse och är att erbjuda en kombination av online- och offlinetjänster är framtiden", 

tillägger Mirko Caspar, VD och koncernchef för Mister Spex GmbH. "Kunder vill kombinera online- och 

offline-tjänster enligt deras individuella behov. Därför tror vi starkt på partnerprogrammet. " 

Sedan lanseringen av Partneroptikerprogrammet 2011 i Tyskland har samarbetet framgångsrikt 

utvidgats till Österrike (2014), Schweiz (2015) och Nederländerna (2016). Expansionen till Sverige är 

nästa steg i den kontinuerliga expansionen av partnerprogrammet och det internationella 

multikanalskonceptet som är en viktig del av Mister Spex strategi. 

https://www.misterspex.se/synundersokning
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Företagskontakt Mister Spex: 

Katharina Berlet I presse@misterspex.de  

Mister Spex GmbH I Greifswalder Strasse 156 I 10409 Berlin 

Tel. +49 (0) 30/4431 230 - 206 I Fax +49 (0) 30/4431 230 - 25 206 

www.misterspex.se  

 

Om Mister Spex: 

Mister Spex GmbH är Europas ledande onlineoptiker. Förutom kontaktlinser erbjuder det Berlinbaserade företaget det 

bredaste utbudet av märkesglasögon och solglasögon till attraktiva priser via sina webbsidor. Mister Spex samarbetar redan 

med över 500 lokala optiker i Tyskland, Österrike, Schweiz och Nederländerna i ett partnerprogram. Vidare erbjuder Mister 

Spex kundtjänst i världsklass från utbildade optiker via telefon eller e-post. Företaget har sin egen optikverkstad i Berlin, där 

den slutliga produktionen och kvalitetskontrollen av glasögonen sker. Glasögonens höga kvalitet bekräftades i december 2014 

av Stiftung Warentest, som utsåg Mister Spex till en av de bästa optikerna som testades (test 1/2015, s. 86 ff.). 

 

I hela Europa har Mister Spex mer än tre miljoner nöjda kunder. Bolaget har idag över 450 anställda varav dom flesta arbetar 

i Berlin. Mister Spex driver webbsidor i Tyskland, Österrike, Frankrike, Spanien, Schweiz, Storbritannien och Nederländerna 

och även köpte i juli 2013 det svenskbaserade bolaget Lenstore, som numera heter Mister Spex i Norge, Finland och Sverige. 

I januari 2015 köptes även den norska kontaktlinssiten Lensit. I februari 2016 öppnade Mister Spex sin första egna butik i 

Berlin och samma år fick bolaget Red Dot Award för sitt innovativa butikskoncept.  
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