חברת האיפור  Kat Von D Beautyמכריזה על הקמת צוות קולקטיב גלובלי ליצירתיות אמנותית וערוץ YouTube
סאן פרנסיסקו  Kat Von D Beauty --מכריזה על הקמת צוות אמניות איפור ראשון של המותג ,הArtistry Collective -
(קולקטיב יצירתיות אמנותית) ,הכולל ארבע א מניות איפור ויופי מקצועיות מובילות ומשפיעות אשר תייצגנה את המותג
גלובלית.
לאחר שנבחרו בפינצטה על ידי  ,Kat Von Dהאמניות Steffanie ,Tara Buenrostro ,Kelseyanna Fitzpatrick
 Strazzereו Leah Carmichael-מרכיבות את קולקטיב היצירתיות האמנותית של  .Kat Von D Beautyארבע האמניות,
שלהן תחומי ניסיון וכישורים מגוונים ,כולן מייצגות את השליחות והכישרון של  – Kat Von D Beautyמוצר ספונטני,
אוטנטי ,טבעוני ,בעל ביצועים מעולים וחופש הבעה ,החל מהיומיומי ועד לאוונגרד .לכל אחת מהאמניות החדשניות הללו
רקע חזק בהדרכה בתחום האיפור ,עבודה עם ידוענים ואמני איפור מהמובילים בעולם ,וכן עבודת עריכה.
"אני כה נרגשת לקראת הרחבת משפחת  Kat Von D Beautyבעזרת הנשים הכל כך כישרוניות הללו המשקפות בצורה
מושלמת את המותג .גיליתי את האמניות הכישרוניות הללו באמצעות עבודתן יוצאת הדופן בחשבונות האינסטגרם
הפרטיים שלהן ,ובעוד שכל אחת מהנשים הללו מבריקה בפני עצמה ,יחד אנחנו בלתי ניתנות לעצירה כקולקטיב של
יצירתיות אמנותית  .אני יכולה לומר בכנות כי אני מעריצה כל אחת מהאמניות הללו – לאה מצטיינת בעבודה עם מורכבות
ובעלת יכולת לגרום לכל אחד להיראות ללא רבב ,לטרה יש סגנון גולמי שנובע מהרקע שלה באמנות ,האסתטיקה הגותית
של סטפני היא רומנטית ויפהפייה ,וקלסי מדהימה אותי עם יכולתה לבצע מניפולציות על איפור בכדי לגרום לו להיראות
כמו תמונה ,במיוחד לאור גילה הצעיר .הנשים הללו הן אמניות אמיתיות עם לבבות רחבים והן כל כך חיוניות להפצתה של
 Kat Von D Beautyבכל רחבי העולם ברמה הרבה יותר עמוקה .אני מקווה שהתוכן הייחודי שניצור בקולקטיב היצירתיות
האמנותית ישמש גם השראה לאחרים".
– Kat Von D
"המטרה האולטימטיבית שלנו היא להמציא מחדש את היצירתיות האמנותית עבור המאה ה 21-הודות להשקת צוות
קולקטיב היצירתיות האמנותית של  ,Kelly Coller – ".Kat Von D Beautyמנהלת שיווק גלובלי.Kat Von D Beauty ,
קולקטיב היצירתיות האמנותית של  Kat Von D Beautyיפעל כצוות אמנותי גלובלי קבוע במשרה מלאה ,אשר ימונף
באמצעות כל הפלטפורמות האפשריות לשיתוף הכישורים שלהן עם לקוחות ועם המדיה .כחלק מהקולקטיב ,כל אחת
מהאמניות תהייה שותפה ויד ימינה של  Kat Von Dעם כתבות בעיתונות ,פיתוח מוצר ,צילומים וטקסטים ,העברת שיעורי
מאסטר גלובליים וכיתות  , 101השקת תכניות חדשנות עבור המותג ,יצירת תוכן בלעדי בערוצי המדיה החברתית של
המותג ,ועוד.
כמו כן  Kat Von D Beautyנרגשת להשיק את ערוץ היו-טיוב הראשון של המותג ,Kat Von D Beauty YouTube ,אשר
יהווה כלי מרכזי עבור קולקטיב היצירתיות האמנותית .האמניות ישתמשו בערוץ להעברת הודעות בלעדיות לצופים ומנויים,
כמו גם תוכן אמנותי חדש לחלוטין .צפו כעת בווידאו ה sizzle -של  Katוהתחברו מידי שבוע ביום שני בצהריים ,לחשיפה
מלאה של כל אחת מהאמניות ,סיפורים אישיים וראיונות עם  ,Katכמו גם ביצועי איפור.
יו-טיובhttp://youtube.com/katvondbeauty :
אינסטגרם@KatVonDBeauty :
אינסטגרם של @kelseyannaf :KELSEYANNA FITZPATRICK
אינסטגרם של @juscallmetara :TARA BUENROSTRO
אינסטגרם של @sstrazzere : STEFFANIE STRAZZERE
אינסטגרם של @iamleah :LEAH CARMICHAEL
אודות האמניות  +פורטפוליו און-לייןhttp://www.katvondbeauty.com/artistrycollective :

#KVDBArtistryCollective
אודות  :KAT VON D BEAUTYעמידות לטווח ארוך .ריכוז פיגמנט גבוה .כיסוי מלא.
 Kat Von D Beautyהוקמה והושקה ב .2008-בהשראת צבעי הדיו של חנות הקעקועים בעלת השם העולמיHigh ,
 ,Voltage Tattooשהקימה Kat ,יצרה מותג איפור אהוב ובלתי ניתן לעצירה ,המתמחה במוצרי איפור המאופיינים
בעמידות לטווח ארוך ,ריכוז פיגמנט גבוה ,וכיסוי מלא ,המעצימים אותך לשחרר את האמנית שבתוכך.
במסעה הבלתי פוסק ליצירת מוצרי האיפור המושלמים ביותר שניתן אי פעם לדמיין Kat Von D ,בודקת ולובשת את כל
מה שהיא מייצרת ,תוך שאיבת השראה אין סופית מניסיונה כאמנית ,מקעקעת ,מוזיקאית ,פעילה למען זכויות בעלי חיים,
מובילה ברשתות חברתיות ,ויוצרת ,Kat Von D .שזכתה בהערכה והוקרה על היצירתיות האמנותית שלה ,האוטנטיות,
החדשנות והאובססיביות לאיכות ,היא אחד ממותגי היופי בעלת קצב הגידול המהיר ביותר בתעשייה.
מוצרי  Kat Von D Beautyמופצים ב 25-מדינות בצפון אמריקה ,אמריקה הלטינית ,אירופה ,דרום מזרח אסיה,
אוסטרליה ,המזרח התיכון ,סקנדינביה ,בריטניה ואירלנד – באופן בלעדי בחנויות Debenhams ,Naimies ,SEPHORA
וב.www.katvondbeauty.com -
אודות KENDO
חברת  ,KENDOהמבוססת בסאן-פרנסיסקו (חלק מקבוצת  ,LVMHקבוצת מוצרי היוקרה המובילה בעולם) ,מתמקדת
בפיתוח מותגי יופי גלובליים .באמצעות רעיונות מקוריים ,שיתופי פעולה ורכישות KENDO ,מביאה לשוק מותגים רעננים,
רלוונטיים וחדשניים .הצוות של  KENDOמשלב ניסיון בפיתוח מוצר ,שיווק ותפעול להגדרה מחדש של נוף תעשיית היופי.
הפורטפוליו של החברה כולל כיום את  Bite Beauty ,OleHenriksen, ,Marc Jacobs Beauty ,Kat Von D Beautyו-
 .Fenty Beauty by Rihannaהדבר שמאפיין את  KENDOבמיוחד הוא מחויבות לאיכות מוצר ,חדשנות ,וסיפור אותנטי.
המותגים הנכללים בפורטפוליו של  KENDOמופצים כיום ב 25-מדינות.
: wbkhou@sephora.aeדובאי ,איחוד האמירויות ,דוא"ל : Weam Bkhou | KAT VON D BEAUTYליצירת קשר
טלפון,265 33 56 4 971+,:

