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Volgend jaar is het tijd voor een feestje! Dan bestaat het sympathieke 
kinderbrillenmerk Milo & Me alweer vijf jaar. In die vijf jaar is er 
ontzettend veel gebeurd. Van Nederlands merk met een  
beperkte collectie, is Milo & Me uitgegroeid tot een populair 
internationaal merk met een gevarieerde collectie voor 
kinderen van 2 tot en met 16 jaar. Hoe hebben ze dat gedaan?

Marieke Florisson (brandmanager Milo & Me bij Optiplus):  

“Ik denk dat Milo & Me onderscheidend is in het kind écht op 

de voorgrond plaatsen. Dat gaat van kinderen laten meedenken 

in het designproces tot kinderen laten zien zoals ze zijn in het 

marketingmateriaal. Hierdoor krijg je een product dat kinderen 

echt graag dragen, dat ze mooi vinden en waar ze zich ook mee 

kunnen identificeren. We zijn niet fashion maar wel trendy, onze 

producten zijn geen sportbrillen maar wel sterk genoeg om mee 

te sporten en de prijs-kwaliteitverhouding is gewoon super. De 

producten zijn opgezet vanuit waar we in geloven: dat kinderen 

zichzelf moeten kunnen zijn met hun bril op.”

Ieder jaar ontwikkelt het internationale Milo & Me-team  

(Optiplus, zusterbedrijf B&S en het Deense designbureau Twenty/

Twenty) nieuwe modellen, gebaseerd op de laatste trends maar 

ook op de input van kinderen. Marieke: “We doen regelmatig 

onderzoek onder kinderen door middel van vragenlijsten maar 

ook bij ons op kantoor. Dan richten we een ruimte in als opticien 

en mogen kinderen een bril uitzoeken, waarbij ze allerlei vragen 

beantwoorden. Zo komen we veel te weten over wat kinderen 

mooi vinden en waar ze op letten bij het kiezen van een bril. 

Daarnaast zijn de ouders natuurlijk belangrijk bij het beslisproces, 

hun mening nemen we daarom ook mee in de resultaten. Dit doen 

we vooralsnog alleen in Nederland maar we willen dit ook 

in andere landen vormgeven omdat Milo & Me nu in meer dan  

40 landen wordt verkocht. Overal zijn de voorkeuren net anders, 

dat zien we ook in de verkoopcijfers terugkomen. In Oost-Eu-

ropese landen was afgelopen jaar een cat eye model bijvoorbeeld 

populair, terwijl in West-Europese landen ronde modellen het erg 

goed deden.”

Wat is de volgende stap voor Milo & Me? Marieke: “Volgend 

jaar is het natuurlijk feest want dan bestaat Milo & Me vijf jaar! 

Onze plannen daarvoor houd ik nog even geheim, maar over de 

aankomende nieuwe collectie kan ik al wel wat vertellen. In juli 

verwachten we de nieuwste monturen, mooi op tijd voor het 

drukste kinderbrillen verkoopmoment van het jaar: back-to-

school. We introduceren drie nieuwe modellen voor kinderen van 

2 tot 12 jaar, in mooie matte tinten. We hadden enorm veel vraag 

gekregen naar de kleine maatjes, vooral onder de zes jaar, daarom 

hebben we daar nu extra veel aandacht aan gegeven. De collectie 

wordt gelanceerd binnen onze nieuwe campagne ‘Add a little 

fantasy’ en natuurlijk begeleid met een leuke kortingsactie!”

Het succes van Milo & Me
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Sem: “Het allermooiste aan mijn bril 

vind ik de kleur (blauw).”
Rena: “Ik moest een beetje wennen aan mijn bril, iedereen zei ineens tegen mij dat ik een mooi brilletje op had en dat ik er stoer uit zag.”

Hugo: “Mijn bril staat heel knap en hij gaat niet snel kapot. Ik doe er alles mee zoals judoën, tennissen en spelen. Alleen Victor, Oscar, Lorèn & Simon, mijn broertjes en zusje, pakken de bril vaak van mijn hoofd af.”

Roos: “Als ik zelf een bril mag  ontwerpen dan zou ik de glazen  in hartjesvorm doen en de bril  paars met roze maken.”

Bij Alex, brillen & contactlenzen, winkel in 

Roden en in Marum. Specialist in kwaliteitsbrillen in het midden 

en hoog segment, verkoopt het complete Milo & Me assortiment.

Alex: “Sinds de introductie van Milo & Me zijn wij als opticien 

direct ingestapt. Ik heb zelfs meegedacht bij de ontwikkeling van 

Milo & Me door tips en verbeterpunten op de eerste modellen 

te geven. Onze winkel is vlakbij Optiplus gevestigd, dus er zijn 

korte lijnen en we kunnen elkaar snel bezoeken. We hebben 

voor Milo & Me brillen gekozen omdat ze sterk en flexibel zijn 

en mooie kleuren hebben. De collectie is groot, wisselt snel en 

de pasvormen zijn goed. Bovendien is ook de service heel fijn en 

geldt: vandaag besteld, is morgen in huis. En is er nood, dan kan 

ik zo even langsrijden. Dat vind ik fantastisch! 

 

Ouders kiezen vaak voor een Milo & Me bril omdat ze bijna 

nooit stuk gaan, zo kunnen hun kinderen lekker spelen met hun 

bril op. Voor de kinderen zijn de kleuren en de flexibiliteit heel 

aantrekkelijk en ook de namen van de brillen vinden kinderen erg 

leuk. Als ze gaan sporten kunnen ze de oortips op de bril doen, 

in de kleur van de bril. Dit is uniek en werkt uitstekend. Verder 

is de marketing erg goed met de merchandise, zo wordt een bril 

afleveren een feestje! 

Vroeger was dat wel anders. Toen ik vijf jaar was, had ik een bril 

nodig en had ik keuze tussen een volwassen montuur en een bril 

met groen/geel en lieveheersbeestjes. Er was vrijwel geen keuze en 

de glazen waren enorm dik. Hoe anders is dat nu! Tegenwoordig 

is de keuze reuze en de glazen zijn mooi dun en onopvallend. 

Gelukkig is ook het pesten met een bril iets van vroeger, in deze 

tijd is het juist hip om een bril te hebben!

Milo & Me is inmiddels ons best verkochte kinderbrillenmerk. 

Als opticien kun je de verkoop op een hoger niveau brengen door 

zelf enthousiast te zijn. Het merk wordt vanzelf groot, als je het 

groot maakt. De goede marketing vanuit Optiplus helpt daar 

zeker bij mee!”

Door: Optiplus
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Luuk: “Mijn broer Sem had al een Milo & 

Me bril en vond hem heel fijn dus toen 

heb ik ook een Milo & Me bril gekozen.”

Fabi: “Ik vind de blauwe dingetjes aan 
de achterkant van de bril heel fijn. Zo blijft hij goed zitten, dat had mijn vorige bril niet!”

Thibo: ‘’Ik moest 2 dagen aan mijn bril 

wennen maar op dag 3 was ik het al 

helemaal gewend!‘’

Noor: “Iedereen vindt mij leuk met mijn nieuwe roze bril, ze zeggen allemaal dat hij echt goed bij mij past.”

Dexter: “Ik vind het fijn dat mijn bril 

niet af valt als ik super hard ren. Ik 

kan echt heel hard rennen!’’

Aiden: “Ik heb deze bril gekozen omdat het gewoon de leukste was!”Owen: “Ik vind het mooi dat mijn bril 

verschillende kleuren heeft aan 

 de buitenkant en de binnenkant!’

Noud: “Met mijn ronde Robin montuur 

noemden sommigen mij Harry Potter, dit 

vond ik niet leuk want de bril stond mij 

super gaaf. Nu heb ik een piloten- 

montuur, daar ben ik ook heel blij mee.”

Verhulst Optics
Filip Verhulst: “Ik zit zo’n 15 jaar in het vak maar heb zelf sedert 

2011 mijn eigen zaak. Deze was tot in 2020 gelegen in Wezem-

beek-Oppem, nabij Zaventem. Eind 2020 hebben we ons concept 

helemaal aangepast. Onze fysieke winkel is gesloten en zijn we 

verhuisd naar een nieuwe locatie. We zijn nu gesitueerd in Putte, 

nabij Mechelen van waar we enkel nog werken op afspraak bij 

mensen thuis. We verkopen eigenlijk aan klanten van 1 tot 99 (of 

als je geluk hebt 101) jaar. Onze collecties bestaan voornamelijk 

uit minder gekende merken bij het groot publiek. Zo zijn we 

zeker van een goede verhouding tussen ons en de leverancier. Dit 

is voor mij een heel belangrijk punt. 

We verkopen Milo & Me sinds de oprichting van het merk, bijna  

5 jaar geleden. Ik was destijds op zoek naar een nieuw kinder-

brillenmerk en had toen bezoek ontvangen van de vertegenwoor-

diger van Optiplus. Na een positieve kennismaking hebben we 

meteen beslist om de collectie in huis te nemen. De kwaliteit van 

de brillen is voor mij het belangrijkste. Ze zijn flexibel, onder-

houdsvriendelijk, slijtvast en nog modieus ook! Vooral voor de 

ouders dan toch. Vaak zijn kinderbrillen heel kleurrijk en aangepast 

aan kinderen maar vinden de ouders ze meestal iets te opvallend 

met te veel tekeningen en/of symbolen er op. Dit heb je niet 

bij Milo & Me. Daarnaast is het voor ouders belangrijk dat de 

prijs-kwaliteit goed is maar vooral dat de bril goed bij hun kind 

past: tijdloos en niet te opvallend. Voor ouders die een eerste bril 

kopen voor hun kind, is het ook erg belangrijk dat de bril stevig 

is en het lang zal uithouden. Maar dat is allemaal relatief, elke bril 

is sterk en zal enkel stuk gaan als er iets fout gaat. Ik ben steeds 

eerlijk naar elke klant en maak dan ook duidelijk dat de Milo & Me 

brillen er op het vlak van stevigheid wel uitspringen. Deze brillen 

kunnen echt wel tegen een stootje. Ouders die voor de tweede of 

extra bril komen en reeds een Milo & Me bril hadden, kiezen 99% 

weer voor Milo & Me! 

Het leuke aanbod aan kleuren en vormen maakt het voor de 

kinderen het leukste. Ze zijn vaak fier als ze kunnen passen voor 

de spiegel en zo hun ‘nieuwe ik’ ontdekken. Vaak kijken ze naar 

de ‘buitenzijde’ van de bril. Pas bij het proberen zien ze dat er aan 

de binnenzijde een andere kleur zit. Ik laat de kinderen steeds de 

eerste keuze bij het kiezen voor een bril. Ik leg dan verschillende 

modellen en kleuren van brilletjes voor in de juiste maat. En dan 

kan het pasmoment beginnen. Eerst wat schuw en niet meteen zin 

om te proberen maar eens de eerste bril gepast is, gaat het vlot.  

Een leuke tip is om met een iPad foto’s te nemen van elke bril die 

ze passen. Zo kunnen ze daarna kijken naar de gepaste modellen.

Maar mijn belangrijkste tip voor opticiens blijft nog steeds dat 

je je zelf goed moet voelen bij het product dat je verkoopt. En 

daarnaast is de band met je leverancier héél belangrijk!”
Milo & Me is te bestellen bij Optiplus via www.optiplus.nl / 

info@optiplus.nl / 050 551 5200.

Maar wat  
vinden kinderen 
van hun  
Milo & Me bril?


