
 
KVD Vegan Beauty fejrer CAT EYES FOR ALL med ny global kampagne med deltagelse af alle 

aldre, øjne og en berømt kat på Instagram 

Kampagnen, der starter i marts 2020, fejrer 10 år med Tattoo Liner, mærkets førende 
prisbelønnede flydende eyeliner 

SAN FRANCISCO, 10. marts 2020 /PRNewswire/ -- KVD Vegan Beauty er det første kosmetikmærke, 
der har en kat, der er berømt på Instagram, som et af ansigterne i deres globale kampagne CAT EYES 
FOR ALL, der lanceres i marts måned for at fejre 2020, der er året, hvor Tattoo Liner fylder 10 år. 
@CobytheCat, der er berømt på internettet for sine memes om sin naturlige "winged eyeliner", er den ene 
af mærkets fem nye modeller. Kampagnen fremviser KVD Vegan Beautys prisbelønnede vandfaste, 
holdbare og ultrapræcise flydende eyeliner Tattoo Liner, elsket af millioner, både i farverne Trooper Black 
og Mad Max Brown sammen med den fyldige mascara Go Big or Go Home. Disse ikoniske veganske 
kvalitetsprodukter giver det perfekte katteøje til alle, når som helst, på alle øjenlåg og til alle aldre. 

Ud over Coby the Cat debuterer mærket et enestående mix af modeller, herunder KVD Vegan Beautys 
internationale makeupartist Fanny Maurer (@fannymaurer) fra Paris. Fanny var ledende makeupartist på 
kampagnen og deltog tillige som model. Fanny er det andet ansigt bag mærkets facade i en KVD Vegan 
Beauty-kampagne og er et led i mærkets nye strategi for 2020 om at bruge "en af sine egne." 

Andre modeller inkluderer Chloé Nguyen og Carmen Lee Solomons (begge med Tattoo Liner i Mad Max 
Brown) samt en seniormodel i Trooper Black, der beviser, at alder bare er et tal. Sammen viser denne 
gruppe af forskellige, smukke, fantastiske modeller, at Tattoo Liner ikke lader sig stoppe af alder, øjne 
eller etnicitet. 

"Det er med den største begejstring, at vi lancerer foråret 2020 med en kampagne, der fejrer vores 
mærkes første veganske produkt og vores SKU nr. 1 – Tattoo Liner, der er en flydende eyeliner, der har 
vundet internationale priser og fylder 10 i år. Vores produkt er for alle, og det har overlevet selv de 
sværeste udfordringer – ja selv bilsammenstød! Vi har mange overraskelser i løbet af de næste fire 
måneder af kampagnen. Vi kommer til at annoncere et partnerskab med en berømt makeupartist (kendt 
for at have skabt et par af de mest berømte katteøjne på jorden), et cause-marketing produkt i begrænset 
udgave, mange nye ansigter og fortalere, sociale stunts og nye cool måder til at få fat i gratis prøver på 
Tattoo Liner. Kampagnen er en af mine helt store favoritter og står virkelig for alt, hvem og hvad KVD 
Vegan Beauty handler om i 2020. Vi elsker vore smukke rebeller, vores pelsede venner og tror på Cat 
Eyes for All!", forklarer Kelly Coller, direktør for global marketing og PR hos KVD Vegan Beauty. 

Gå ind på mærkets Instagram-kanal @KVDVeganBeauty hver tirsdag i anledning af #tattoolinertuesday, 
hvor de fejrer #cateyesforall med nye linerlooks, overraskelser, gaver og meget mere. 

Kampagnen Cat Eye for All blev optaget under kunstnerisk ledelse af Angela Kongelbak, global kreativ 
direktør hos KVD Vegan Beauty, og fotograferet af Danielle St Laurent (kampagne-
/modelbilleder). Produktbillederne er taget af Hudson Cuneo. 

OM KVD Vegan Beauty: 
KVD Vegan Beauty er et ikonisk, globalt kvalitetskosmetikmærke, hvis produkter er veganske og ikke 
testet på dyr. Mærket har rystet branchen siden debuten i 2008 – med fire røde holdbare læbestifter med 
højt pigmentindhold, og som ikke var testet på dyr. I 2010 skabte vi vores førende prisbelønnede eyeliner 
– Tattoo Liner – der fortsat er den ubestridte vinder blandt flydende eyeliners. Vi stod i spidsen for dillen 
med flydende læbestift og forandrede igen skønhedsbranchen i 2016, hvor vi gjorde hele vores udvalg 
100 % vegansk uden at gå på kompromis med kvaliteten, som vi var kendt for. I dag sælger vi over 250 
innovative produkter i alle kategorier, har vundet hundredvis af priser, og vi distribueres i 36 lande rundt 
om i verden gennem Sephora, Sephora i JC Penney og Debenhams i Storbritannien og Irland samt på 
vores eget websted www.kvdveganbeauty.com // Følg os på @kvdveganbeauty #cateyesforall 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=da&o=2742711-1&h=935684744&u=http%3A%2F%2Fwww.kvdveganbeauty.com%2F&a=www.kvdveganbeauty.com


OM KENDO 
KENDO BRANDS er eneejer af og driver KVD Vegan Beauty. KENDO er en innovativ inkubator inden for 
kosmetikmærker, der skaber og opkøber kosmetikmærker og gør dem til globale kraftcentre: FENTY 
Beauty by Rihanna, Ole Henriksen Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores og KVD 
Vegan Beauty. KENDO har kontorer i San Francisco, Paris, Dubai, London, Sydney og Singapore. 

 

KONTAKTPERSON: Creative Media Marketing/+1 212.979.8884/KVDVeganBeauty@cmmpr.com 

 


