NỘI DUNG:
Topology Eyewear chế tạo ra sản phẩm kính mắt được sản xuất từ bước đầu tiên, tùy chỉnh
phù hợp với từng khách hàng. Chúng tôi thực hiện một bước đơn giản là chụp “scan” khuôn
mặt của quý vị, và điều này cho phép chúng tôi sản xuất kính dựa trên số đo khuôn mặt chính
xác của quý vị. Quý vị lựa chọn thiết kế và màu sắc của gọng kính, bao gồm cả các điều chỉnh
tùy chọn về chiều dài và chiều rộng.

Sau khi quý vị đã lựa chọn được một thiết kế hoàn hảo, quý vị có thể sử dụng thử để thấy được
hình dạng và cảm giác sử dụng kính Topology ngoài đời thực trước khi mua với giá sử dụng
thử là 10$. Kính mẫu là một bản mẫu của gọng kính chỉnh theo khuôn mặt của quý vị và sẽ
giúp quý vị đảm bảo hình dáng và độ vừa vặn hoàn hảo trước khi chúng tôi tiến hành sản xuất.

TẠI SAO:

Topology Eyewear được thành lập vào năm 2013
bởi Eric Varady. Eric bắt đầu xây dựng công ty từ
một nguyên tắc đơn giản: tất cả mọi người đều
khác nhau, nhưng kính mắt bán sẵn được sản
xuất hàng loạt chỉ dành cho một hình dạng khuôn mặt “trung bình” phi thực tế.
Giải pháp:
Có rất nhiều kiểu khuôn mặt khác nhau và việc

hay mẫu mã. Khách hàng chỉ cần chụp ảnh bản

đeo kính không phù hợp sẽ gây đau đớn, khó

thân nhanh từ iPhone và công nghệ được cấp

chịu và kính bị trượt xuống mũi. Với Topology,

bằng sáng chế của Topology sẽ lấy số đo khuôn

câu trả lời cho vấn đề này là kính mắt được tùy

mặt của họ, chi tiết đến từng đường nét riêng

chỉnh 100% mà không giảm giá trị về kiểu dáng

biệt trong cấu trúc khuôn mặt.

Quy trình sản xuất:
Mỗi cặp kính được sản xuất theo đơn đặt hàng

cho chiếc kính vừa vặn. Ngay cả mắt kính cũng

tại San Francisco’s Design District, từ chất nhựa

được tùy chỉnh và điều chỉnh đến vị trí phù hợp

acetate chất lượng cao nhất của Ý hoặc thép

cụ thể trên khuôn mặt của khách hàng. Quá

không gỉ dùng cho dụng cụ y tế. Tạo điều kiện

trình thực hiện thông thường mất tối đa bốn

cho khách hàng kiểm soát hoàn toàn khi chọn

tuần và không yêu cầu khách hàng ghé thăm cửa

bất kỳ sự kết hợp nào giữa gọng kính và màu

hàng vì cửa hàng hoàn toàn là ảo.

sắc, trước khi tùy chỉnh thêm các tỷ lệ và làm

LÀM NHƯ THẾ NÀO:

1

Chụp “Scan” Khuôn Mặt Của Quý Vị

2

Thiết Kế Gọng Kính Tùy Chỉnh Phù Hợp Với Quý Vị

3

Nhận và Xem Xét Kính Mẫu Của Quý Vị

4

Tận Hưởng Cặp Kính Hoàn Chỉnh Của Quý Vị

Sử dụng ứng dụng trên iOS của chúng tôi

Xem trước sự phù hợp của chiếc kính với

Xác nhận mẫu mã và sự vừa vặn của chiếc

Đeo kính mới của quý vị, chiếc kính được

để chụp “scan” khuôn mặt của quý vị và

quý vị, tạo kiểu cho gọng kính và đặt hàng

kính tùy chỉnh trước khi đặt chúng tôi làm

tạo ra để đảm bảo phù hợp hoàn toàn với

ghi lại hơn 2,000 số đo 3D.

bản kính mẫu của quý vị, tất cả được thực

cặp kính hoàn chỉnh cho quý vị.

quý vị.

hiện trong ứng dụng.

VẬT LIỆU:
Vật liệu cao cấp của chúng tôi bao gồm chất nhựa
Acetate của Ý (nhựa) với màu sắc tươi sáng, độ
bóng cao và không bị bạc màu theo thời gian.
Thép Không Gỉ (kim loại) linh hoạt nhưng có độ
bền cao của chúng tôi có lớp tráng nhám mờ và
không bị giãn, rỉ, sứt mẻ hoặc ăn mòn.

MẮT KÍNH:
Các lựa chọn mắt kính của Topology rất đơn
giản, bởi vì chúng tôi chỉ sử dụng các mắt kính
tốt nhất với các chỉ số cao và lớp phủ cao cấp làm
tiêu chuẩn. Công nghệ điêu khắc gọng kính và
quét 3D tùy chỉnh của chúng tôi giúp chúng tôi
trở thành thương hiệu duy nhất có thể đáp ứng
tất cả các đơn thuốc, kể cả kính đa tròng, chính
xác hơn so với các cửa hàng kính mắt.

Lớp Phủ Cao Cấp Bao Gồm:
Lớp phủ chống trầy xước
Lớp phủ chống phản chiếu
Lớp phủ bảo vệ khỏi tia UV
Lớp phủ chống nước

BẢO ĐẢM VÀ BẢO HÀNH:

BẢO HIỂM, FSA VÀ HSA:

Đảm Bảo Sự Hài Lòng 100%

Bảo Hành 1 Năm

Bảo Hiểm Nhãn Khoa

FSA & HSA

Nếu quý vị không thích gọng kính Topology

Tất cả gọng kính Topology được chế tạo từ

Nếu quý vị có bảo hiểm nhãn khoa, quý vị

Kính theo toa (bao gồm cả kính râm theo

của mình vì bất kỳ lý do nào, quý vị có thể trả

đầu tại trung tâm thành phố San Francisco,

sẽ được giảm 20% khi mua hàng – điều

toa) đủ điều kiện để được chi trả bằng

lại kính và được hoàn trả đầy đủ số tiền.

California, và được giám sát cẩn thận bởi

kiện ưu đãi mà quý vị được hưởng ở bất kỳ

Tài Khoản Chi Tiêu Linh Hoạt (FSA), Tài

người sáng lập & CEO. Do đó, chỉ chúng tôi

nơi nào khác khi mua kính mắt cao cấp.

Khoản Chi Tiêu Y Tế (HSA) và Tài Khoản

mới có thể cung cấp những gì chúng tôi tin
là bảo hành tốt nhất.
Bảo hành 100% cho tất cả các gọng
kính trong năm đầu tiên
Bảo hành 30 ngày cho mắt kính

Bồi Hoàn Y Tế (HRA)

Thử kiểu dáng và xem trước kính
tùy chỉnh của quý vị
Tải về ứng dụng thân thiện với người dùng của chúng tôi

Chụp“scan”3D khuôn mặt của quý vị chỉ trong vài phút

Thử các thiết kế tùy chỉnh phù hợp với khuôn mặt quý vị

Thử kiểu dáng, điều chỉnh và xem trước kính của quý vị

“Chat”với một chuyên gia về kính mắt

Đặt kính mẫu mà không cần cam kết, và kiểm tra độ vừa vặn

Tải xuống ứng dụng của chúng tôi
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập
bit.ly/topology-vi

