Juweliers Franssen (Hasselt) ontwikkelde ringen die men
kan openen en sluiten speciaal voor de medioren- en de
seniorenmarkt.
De Hasseltse juwelier met meer dan 42 jaar ervaring en traditie is in
Limburg tevens exclusief dealer voor Breitling, Hermès èn voor
juwelen met originele geldstukken uit het Klassieke Rome. Dat is
indrukwekkend, in het centrum van Hasselt zijn er immers niet
minder dan 36 juwelierszaken ** in totaal
Belangrijk voor Juweliers Franssen uit Hasselt is tevens de “mediorenmarkt”. De
“mediorenmarkt” is de markt van de babyboom generatie waarvan nu de eerste lichting
op pensioen gaat. “Mensen die ouder worden hebben wel eens last van hun gewrichten.
Knokige gewrichten kunnen ook parten spelen als het gaat om juwelen. Ringen aan en
uit doen gaat soms moeilijk.” Speciaal daarvoor ontwikkelde juweliers Franssen de ring
die men kan sluiten en openen als een manchetslot. Het is manier van sluiting die veel
voorkomt bij armbanden die men als het ware open en dicht kan klappen. Het is niet
nodig om uw bestaande lievelingsring weg te werpen, Franssen ontwikkelde immers een
procédé dat toelaat om ook bestaande ringen aan te passen.
De innovatieve juwelier uit Hasselt was twee jaar geleden tevens de eerste om een
inkomsas in te passen in de juwelierszaak. “ Het is belangrijk dat niet enkel de zaak goed
beveiligd is, maar ook dat onze medewerkers en onze klanten in een aangename sfeer
kunnen vertoeven bij ons. Het sas is niet alleen veilig, het is ook heel comfortabel omdat
het haast volledig uit glas is opgetrokken. Wij zien de klanten en de klanten zien ons. Dat
schept vertrouwen.” De veiligheidsmaatregelen maken het tevens mogelijk voor Juweliers
Franssen om haar klanten ook ’s avonds te laten genieten van de fonkelende etalages.
“Na sluitingstijd blijven onze ringen en horloges nog even uitgestald zodat de bezoeker
ook na de kantooruren er nog kan bij wegdromen.”
Voor meer informatie, neem contact met Juweliers Franssen
Juweliers Franssen
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Demerstraat 51-53
3500 Hasselt
Tel 011/22 42 58
www.franssenjuweliers.com
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