
 

 كات فون دي بيوتي تعلن عن فريق فني جماعي عالمي وقناة يوتيوب

 

أول فريق ماكياج للعالمة التجارية، الفريق تشكيل أعلنت شركة كات فوت دي بيوتي عن  --سان فرانسيسكو
سيمثلون الماركة التجارية هن اللواتي ات، و ومؤثر  اتماكياج مهني اتالفني الجماعي، المكون من أربعة فني

 عالميا.

ذ تم اختياره تارا بورنوسترو، ستيفاني سترازير ، كيلسيانا فيتزباتريكفإن كات فون دي، شخصيا من قبل  نوا 
ذ أن الجماعي الفني. دي بيوتي يمثلن الفريق الفني لكات فون وليا كارمايكل  ات عن الفريق متميز أعضاء وا 
التي  ةموهبالمهمة و ال نمثلياألربع جميعا  اتالفنان، فإن المهاراتمجموعات و الخبرات لناحية  إحداهن األخرى

، والمنتجات عالية األداء وحرية التعبير عن ةنباتياللة، األصا، االرتجال - بيوتيكات فون دي تجسدها 
ماكياج، التعليم من  فائقةخلفية  الديه اتمبتكر ال اتالفنانئعي. كل من هذه إلى الطال ييومالالذات، من 

 .والعمل التحريري كبار المشاهيرفناني ماكياج والعمل مع المشاهير و 

نعكاس اال نه لواتيللغاية ال اتالموهوب وةهؤالء النسب بيوتيجدا لتوسيع عائلة كات فون دي  ةأنا متحمس"
 هنساباتحعلى الرائع  نمن خالل عمله اتالموهوب اتالفنانذه مثالي لهذه العالمة التجارية. اكتشفت هال

وقفه معا  بنفسها، فإننا فريق ال يمكنهؤالء السيدات رائعة  من كالأن الشخصية، وعلى الرغم من اإلنستغرام 
في ليا تتفوق  - اتكل من هؤالء الفنانعجبي يمكنني أن أقول بصراحة أنني من مالفني الجماعي.  في الفريق

، فنالالخام التي ينبع من خلفية  هااسلوب ارا لديهتاو ، يبدو كامالالقدرة على جعل أي شخص  االبشرة ولديه
جعل الفتاة تبدو كما لو ماكياج لتالعبها بالقوة تبهرني برومانسية وجميلة، وكيلسي  القوطيةوجمالية ستيفاني 

هن قلوب كبيرة و ب اتحقيقيفنانات لوحة فنية، وخصوصا في هذه السن المبكرة. هؤالء السيدات  كانت
محتوى الفي جميع أنحاء العالم على مستوى أكثر عمقا، وآمل أن  بيوتي كات فون دي نشر لجدا  اتضروري

 كات فون دي -." أيضا مصدر إلهام لآلخريننتجه عبر الفريق الفني الجماعي سيكون نالذي سفريد ال

فون دي  كاتلجماعي الفني الفريق اإلطالق األول للمع  21هدفنا النهائي هو إعادة اختراع الفنية للقرن ال"
 بيوتيالتسويق العالمي، كات فون دي  ةكيلي كولر، رئيس -بيوتي." 



عبر كل منصة منه وسيستفاد  ودائم، بدوام كامل بيوتي فريقاكات فون دي وسيكون الفريق الفني الجماعي ل
ي الفريق الفنكجزء من و مع العمالء ووسائل اإلعالم على حد سواء.  نمهاراتهكي تتبادل أعضاء الفريق ل

الصحافة، وتطوير المنتجات، من خالل مقاالت  ة شريكة اليد اليمنى لكات فون ديفنا ستكون كل، الجماعي
طالق برامج جديدة للعالمة 101دروس و الماجستير العالمي والتحرير، وتدريس تصوير اإلعالنات،  ، وا 

نتاجالتجارية، و   أكثر من ذلك. المة التجارية، و لعقنوات وسائل اإلعالم االجتماعية لالمحتوى الحصري على  ا 

يوتيوب،  بيوتيأيضا إطالق أول قناة يوتيوب للعالمة التجارية، كات فون دي  بيوتيكات فون دي ويسر 
قناة يوتيوب للعالمة التجارية لتقديم  اتالفنانتستغل سوف و . لفريق الفني الجماعيوالتي ستكون أداة رئيسية ل

إلى يشاهد من قبل أبدا. انظر الذي لم محتوى الفني الشتركين، وكذلك اإلعالنات الحصرية للمشاهدين والم
كل ة لكاملمشاهدة المهارات الأسبوعيا ظهرا، ابتداء من يوم االثنين، لشاهد آلن، و الفيديو الساخن لكات ا

 ماكياج.مقاطع أداء الكات، و ل، والقصص الشخصية والمقابالت ةفنان

 http://youtube.com/katvondbeautyيوتيوب: 

 @KatVonDBeauty إنستاغرام:

 @kelseyannaf كيلسيانا فيتزباتريك إنستاغرام:

 @juscallmetaraتارا بورنوسترو إنستاغرام:  

 @sstrazzereستيفاني سترازير إنستاغرام: 

 @iamleah ليا كارمايكل إنستاغرام:

السير الذاتية للفنانات، زائدا اللمحات الشخصية على اإلنترنت: 
http://www.katvondbeauty.com/artistrycollective 

#KVDBArtistryCollective 

 .حول كات فون دي بيوتي: المالبس الطويلة. ارتفاع الصباغ. التغطية كاملة

لوشم الشهير على مستوى العالم، لمتجرها أتباع . وبوحي من 2008عام الفي  بيوتيتم إنشاء كات فون دي 
مالبس الي ارتداء تتخصص ف وذات شعبية عالية جدا، ماركة ماكياج ال توقفكات هاي فولتيج تاتو، أسست 

http://youtube.com/katvondbeauty
http://www.instagram.com/katvondbeauty
http://www.instagram.com/kelseyannaf
http://www.instagram.com/juscallmetara
http://www.instagram.com/sstrazzere
http://www.instagram.com/iamleah
http://www.katvondbeauty.com/artistrycollective


 لفنان الداخليلإطالق العنان من  نكالكاملة التغطية التي تمكالجمال عالي، ومنتجات الطويلة، والصباغ ال
 فيك. 

كل ما وتضع كات فون ، تختبر هاتصور التي يمكنك منتجات التجميل األكثر مثالية نتاج إلوفي مسعاها 
في مجال حقوق الحيوان،  ة، ناشطة، موسيقيةانة، واشمكفن تهامن خبر بصورة ال حصر لها ، مستلهمة تصنع

ذ يشاد بها ويعتز على . منتجة محتوىوسائل االعالم االجتماعية، و  رائدة في  هاوابتكار  تها، وأصالهافنوا 
 .في هذه الصناعةماركات الجمال نموا احدة من أسرع بيوتي و فون دي أصبحت كات ، هوسها الرائعو 

ركا الالتينية، أوروبا، يركا الشمالية، أميبلدا في جميع أنحاء أم 25في  بيوتين دي كات فو منتجات يتم توزيع 
حصريا في  -جنوب شرق آسيا وأستراليا والشرق األوسط والدول االسكندنافية والمملكة المتحدة وايرلندا 

 www.katvondbeauty.comعلى موقع: ، دبنهامز و نيميزسيفورا، 

 كندو حول

مجموعة المنتجات الفاخرة في ، أل في أم أتشجزء من مجموعة وهي مقرها سان فرانسيسكو ) كندو، التي
التعاون  ،ن خالل المفاهيم األصليةالعالمية للتجميل. ومركز على تطوير العالمات التجارية تالعالم( 

الخبرة في يمزج  كندوعالمات تجارية جديدة، ذات صلة ومبتكرة. فريق ق بكندو تأتي إلى السو واالستحواذ، 
اليوم من كات فون  وتتكون محفظتها. يتطوير المنتجات والتسويق والعمليات إلعادة تعريف المشهد الجمال

كندو هو ما يميز و وفنتي الجمال من ريهانا.  بيوتي، أولهنريكسون، بايت بيوتي، مارك جاكوبس بيوتيدي 
حقيقية. اليوم، يتم توزيع العالمات التجارية ضمن الالمبتكرة و فانيها في جودة المنتج، ورواية القصص ت

 بلدا. 25في  كندومحفظة 

االتصال: ويم بخو، كان فون دي بيوتي / دبي، اإلمارات العربية المتحدة، إيميل: 
wbkhou@sephora.ae265 33 56 4 971+فون: ، تلي 

 

http://www.katvondbeauty.com/
mailto:wbkhou@sephora.ae

