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Sundhed, service og sublime briller skal
være for alle.

Allerede sidste år var Heiko Stumbeck
klar til at præsentere sit nye koncept.

Der blev desværre sat en stopper for fest-
lighederne, så nu er tiden dog kommet til
at lave en Grand Re-Opening, som varer
hele maj med gode tilbud og masser af
lækre briller og solbriller.
Heiko Stumbeck Grand Re-Opening er
først og fremmest for at fejre den succes-
fulde realisering af en ny måde at drive
optikerforretning på. Den nye strategi har
været under udvikling siden 2017, og åre-
ne er blevet brugt på at perfektionere kon-
ceptet.
Personalet er blevet håndplukket og efter-
uddannet til projektet, som indebærer en
række mærkbare fornyelser for kunder og
patienter - ikke mindst i flagskibet i Klare-
gade, som er Odenses største optikerfor-
retning.

I butikken finder du en klinik for behand-
ling af tørre øjne, en øjenlægeklinik, en
samsynsklinik og en speciallinseklinik for
tilpasning af alle former for kontaktlinser
– også til medicinsk brug. Der er tale om
en butiksform, som tilgodeser et stigende
krav til optikere om at agere som autorise-
rede sundhedspersoner.
”Min far, Heiko Maximilian Herbert Stum-
beck, var ikke bange for at tage chancer, og
det er vi stadig ikke,” siger direktør Jens

Heiko Stumbeck, der insisterer på, at ny-
brud i virksomheden skal ske med respekt
for virksomhedens traditionelle dyder.

Nytænkning med respekt
for traditionelle dyder
På det fysiske plan fejres milepælen ved, at
Heiko Stumbecks butikker er blevet ma-
let blå. Når man besøger Heiko Stumbeck,
oplever man de maleriske lokaler med spe-
cialbyggede stole og håndsmedede brille-
reoler, der vidner om Stumbeck-familiens
forkærlighed for design og udsøgt kunst-
håndværk.
”For os handler det stadig om en grundlæg-
gende respekt for kunderne og forståelse
for, at de er mennesker med individuelle
behov og hverdage,” fortæller Jens Heiko
Stumbeck, idet han understreger, at man
i Heiko Stumbeck stadig sætter en time af
til synsundersøgelse og samtale.
Stemningen i butikkerne er hjertelig og
nærværende. Udstyret er topmoderne, og
mærkevarerne på hylderne er håndpluk-
ket luksus fra ende til anden – i alle pris-
lejer.

Sundhedsfaglig kompetence
og vovemod
Allerede tilbage i starten af 2020 blev et
samarbejde udrullet om screening for
samsynsproblemer hos skolebørn.
”I Odense er planen hvert år at screene alle
elever fra 2. til 5. klasse på en privatsko-
le med 6-700 elever,” forklarer Jens Heiko
Stumbeck.

Det handler om at vise respekt for den
sundhedsfaglige autorisation og turde
sætte nye mål for optikerens virke.
”Det er først og fremmest os optikere, der
sidder med de her kompetencer, men det
kræver, at man tør gå ud og tage ansvar,”
siger Jens Heiko Stumbeck, der selv er
uddannet optiker med mange års erfaring
inden for både brille- og kontaktlinseoptik.

Heiko Eyecare
– et sundhedsabonnement til alle
2020 blev også året, hvor Heiko Stumbeck
søsatte sin nye store sundhedssatsning –
Heiko Eyecare.
Ønsket med Eyecare er at sikre kunder-
nes øjensundhed på lang sigt via en årlig
øjensundhedsundersøgelse med vurdering
fra danske øjenlæger, fortæller Jens Heiko
Stumbeck.
”Vi har udstyr, viden og et samarbejde med
øjenlæger, der gør det muligt for os at fange
øjensygdomme på et meget tidligt stadie.
Hvorfor skulle vi ikke gøre brug af disse
muligheder, når folk nu besøger optikeren

langt oftere end øjenlægen? På denne måde
kan vi indsamle den data, øjenlægerne
skal vurdere. Det sparer tid og ressourcer
og fremmer øjensundheden hos vores kun-
der,” konkluderer direktør og optiker Jens
Heiko Stumbeck.

Samtidig giver Heiko Stumbeck en fordel-
agtigt Eyecare-opsparing, der kan bruges
på briller, solbriller og sundhedsydelser.
Hele maj inviterer Heiko Stumbeck inden-
for til synsprøve, stel og 25 % på sit bedste
glas, Hoya Myself, når butikken fejrer re-
lancering af deres butik og koncept.
”Vi er stolte over den udvikling, vi har været
igennem de sidste par år, og endnu mere
stolte over den modtagelse, vores nye kon-
cepter har fået. Det, synes vi, er værd af
fejre – især i disse tider,” lyder den afslut-
tende kommentar fra direktør Jens Heiko
Stumbeck.
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