
KVD Vegan Beauty Luncurkan "CAT EYES FOR ALL" dengan Program Kampanye Baru yang 
Menampilkan Produk untuk Semua Usia dan Bentuk Mata, serta Kucing Terkenal di Instagram 

Mulai Maret 2020, Kampanye Promosi Digelar untuk Merayakan Hari Jadi Tattoo Liner yang Ke-10, 
Merek Liquid Eye Liner #1 dari KVD Vegan Beauty yang Meraih Penghargaan 

SAN FRANCISCO, 10 Maret 2020 /PRNewswire/ -- KVD Vegan Beauty menjadi merek kosmetik pertama 
yang menampilkan kucing terkenal di Instagram sebagai sosok kampanye promosi globalnya, "CAT 
EYES FOR ALL". Kampanye promosi ini diluncurkan pada Maret untuk merayakan hari jadi Tattoo Liner 
yang ke-10 pada 2020. @CobytheCat ialah kucing yang populer di internet. Kucing tersebut dikenal 
lewat meme dengan "garis mata bersayap"-nya (winged eyeliner) yang natural. Dalam kampanye 
promosi ini, @CobytheCat tampil sebagai salah satu dari lima model produk. Program "CAT EYES FOR 
ALL" memamerkan produk liquid eyeliner KVD Vegan Beauty yang meraih penghargaan, Tattoo Liner. 
Produk ini tahan air, tanpa noda, dan sangat presisi. Tattoo Liner juga digemari jutaan orang, baik dalam 
versi Trooper Black dan Mad Max Brown, serta Go Big or Go Home Mascara. Produk vegan yang ikonis 
dan berkinerja tinggi tersebut memberikan tampilan mata kucing yang sempurna bagi semua orang, 
setiap saat, setiap kelopak mata, dan semua usia. 

Selain Coby the Cat, KVD Vegan Beauty juga menampilkan sekelompok model yang unik, 
termasuk International Makeup Artist dariKVD Vegan Beauty, Fanny Maurer (@fannymaurer), asal Paris, 
Perancis. Fanny menjadi makeup artist andalan dan model dalam kampanye promosi tersebut. Fanny 
juga menjadi sosok kedua yang "berada di balik merek", dan melanjutkan strategi baru KVD Vegan 
Beauty untuk tahun 2020, yakni "one of their own". 

Model-model lain yang dilibatkan adalah Chloé Nguyen dan Carmen Lee Solomons, (keduanya memakai 
Tattoo Liner dalam versi Mad Max Brown), serta model senior yang mengenakan versi Trooper Black. 
Penampilan mereka menunjukkan bahwa usia tak menjadi halangan. Secara bersama-sama, model-
model yang beraneka ragam, cantik, dan tangguh ini membuktikan kinerja Tattoo Liner yang tak 
mengenal batas usia, bentuk mata, dan suku bangsa. 

"Kami sangat gembira untuk mengawali Musim Semi 2020 dengan kampanye promosi yang merayakan 
hari jadi produk vegan pertama KVD Vegan Beauty, sekaligus SKU #1 kami—Tattoo Liner, produk 'liquid 
eyeliner' yang memenangkan penghargaan global. Tattoo Liner akan berusia 10 tahun pada 2020. 
Produk kami dipersembahkan untuk semua orang, dan telah bertahan di tengah tantangan terberat—
bahkan saat kecelakaan mobil! Selama empat bulan ke depan, kami memiliki banyak kejutan. Kami 
segera mengumumkan kemitraan dengan selebritas 'makeup artist' (terkenal akan karyanya yang 
menjadi salah satu tampilan garis mata kucing yang paling terkenal di dunia), produk 'cause-marketing' 
dan edisi terbatas, banyak sosok dan pendukung merek yang baru, program di media sosial, serta cara-
cara baru yang menarik untuk memakai sampel Tattoo Liner secara gratis. Kampanye promosi ini 
menjadi salah satu aktivitas merek kegemaran saya, dan sangat mencerminkan jati diri serta dedikasi 
KVD Vegan Beauty pada 2020. Kami menyukai sosok yang memperjuangkan kecantikan secara positif, 
binatang yang menjadi sahabat kita semua, dan saya meyakini 'Cat Eyes for All'! jelas Kelly Coller, VP, 
Global Marketing and PR, KVD Vegan Beauty. 

Anda dapat bergabung dengan kanal Instagram @KVDVeganBeauty di setiap Selasa untuk program 
#tattoolinertuesday. Program ini akan merayakan #cateyesforall dengan tampilan baru, kejutan, hadiah, 
dan lain-lain. 

Kampanye promosi "Cat Eye for All" dibuat di bawah arahan Global Creative Director, KVD Vegan 
Beauty, Angela Kongelbak, serta difoto oleh Danielle St Laurent (materi promosi/sesi model). Sementara, 
foto produk diambil oleh Hudson Cuneo. 

TENTANG KVD Vegan Beauty: 
KVD Vegan Beauty ialah merek kosmetik ikonis, berskala global, berkinerja baik, terbuat dari tanaman, 



dan tidak membahayakan hewan. Merek ini membuat terobosan di industri sejak menjalani debutnya 
pada 2008—hadir dengan empat lipstik merah yang memiliki banyak pigmen, tahan lama, serta tidak 
membahayakan hewan.  Pada 2010, kami menciptakan produk eyeliner #1 yang meraih penghargaan—
Tatoo Liner—dan hingga kini tetap menjadi produk liquid eyeliner yang paling unggul di pasaran. Setelah 
memicu tren lipstik cair (liquid lipstick), kami kembali mengubah industri kecantikan pada 2016 saat 
meracik ulang seluruh lini produk dan memakai 100% bahan dari tanaman. Langkah tersebut ditempuh 
tanpa mengorbankan kinerja produk yang telah lama menjadi ciri khas kami. Kini, kami memiliki lebih dari 
250 produk inovatif di setiap segmen, memenangkan ratusan penghargaan, dan mendistribusikan produk 
di 36 negara. Produk kami secara eksklusif dijual di Sephora, gerai Sephora di dalam JC Penney dan 
Debenhams di Inggris serta Irlandia, serta situs web kami sendiri www.kvdveganbeauty.com // Ikuti kami 
di @kvdveganbeauty #cateyesforall 

TENTANG KENDO 

KENDO BRANDS ialah satu-satunya pemilik dan pengelola KVD VEGAN BEAUTY. KENDO tampil 
sebagai inkubator merek kecantikan inovatif yang menciptakan serta mengakuisisi merek-merek 
kosmetik, lalu mengubahnya menjadi merek-merek ternama di dunia: FENTY Beauty by Rihanna, Ole 
Henriksen Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores, serta KVD Vegan Beauty. 
Kantor-kantor KENDO tersebar di San Francisco, Paris, Dubai, London, Sydney dan Singapura. 
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