
Η Kat Von D Αποχωρεί + Πουλά τις Μετοχές Κυριότητας της Kat Von D Beauty για να ασχοληθεί 
με σειρά vegan υποδημάτων και μουσική περιοδεία -- Η KENDO BRANDS εξαγοράζει τις 

υπόλοιπες μετοχές, αλλάζει την επωνυμία σε KVD Vegan Beauty  

Ύστερα από συνεργασία 12 ετών, η KENDO γίνεται η αποκλειστική κινητήρια δύναμη του brand 
των vegan προϊόντων ομορφιάς  

Το brand παραμένει προσηλωμένο στα vegan προϊόντα μακιγιάζ υψηλών επιδόσεων, τα οποία 
παράγονται χωρίς βάναυση μεταχείριση ζώων  

ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ, 16 Ιανουαρίου 2020 /PRNewswire/ -- Η Kat Von D Beauty ανακοίνωσε σήμερα ότι η 
ιδρύτρια της εταιρείας, Kat Von D, αποχωρεί εξολοκλήρου από το brand προκειμένου να εστιάσει σε άλλα 
καλλιτεχνικά εγχειρήματα (και συγκεκριμένα στη σειρά vegan υποδημάτων και στο άλμπουμ που 
πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα), με αποτέλεσμα να περιέρχεται στην KENDO η αποκλειστική 
κυριότητα και διαχείριση της σειράς προϊόντων ομορφιάς. Το brand αρχίζει άμεσα να αποκαλείται 
πλέον KVD Vegan Beauty.   

Η εταιρεία θα συνεχίσει τόσο να διαθέτει την τρέχουσα σειρά προϊόντων της όσο και να δημιουργεί νέα, 
καινοτόμα vegan προϊόντα μακιγιάζ υψηλών επιδόσεων, που παράγονται χωρίς βάναυση μεταχείριση 
ζώων για τους καταναλωτές σε όλον τον κόσμο. Η KVD Vegan Beauty συνεχίζει να εκτιμά την 
προσωπική έκφραση και τη συμπόνοια, και να συγκαταλέγεται στις εταιρείες που πρώτες άρχισαν τις 
συναρπαστικές συνεργασίες τόσο με καλλιτέχνες του τομέα της ψυχαγωγίας όσο και με άλλα brand, με 
καλλιτεχνικούς οργανισμούς και φιλοζωικές οργανώσεις. Η ανάπτυξη του brand KVD Vegan Beauty και 
των θρυλικών προϊόντων του προέκυψαν ύστερα από συνεργασία δώδεκα ετών μεταξύ της Kat Von D και 
της KENDO. 

Ο David Suliteanu, CEO της KENDO, δήλωσε:  
«Θέλω να ευχαριστήσω την Kat που βοήθησε να αλλάξουμε τη βιομηχανία ομορφιάς. Τα προϊόντα που 
δημιουργήσαμε μαζί έχουν δοκιμαστεί στο χρόνο και είναι πλέον θρυλικά στον κλάδο. Η KENDO, από 
κοινού με την SEPHORA, τον συνεργάτη μας στην παγκόσμια λιανική διάθεση, ευελπιστούμε να 
συνεχίσουμε την ανάπτυξη της KVD Vegan Beauty υπό την ηγεσία, την ιδιοκτησία και τη διαχείριση της 
KENDO. Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα για να συνεχίσουμε την επέκταση και την ανάπτυξη τόσο των 
προϊόντων όσο και του μάρκετινγκ. Έχουμε ετοιμάσει μια πολλή ισχυρή σειρά προϊόντων για το 2020 και 
το μέλλον. Η ίδια ομάδα της KENDO που έγραψε ιστορία με την KVD Vegan Beauty είναι έτοιμη για νέα 
επιτεύγματα». 

Η Kat Von D, ιδρύτρια και καλλιτέχνις, διευκρίνισε: 
«Την περασμένη χρονιά έγιναν πολλές και σημαντικές αλλαγές στη ζωή μου.  Όπως πολλοί από εσάς 
γνωρίζετε, έφερα στον κόσμο το όμορφο αγοράκι μου, ξεκίνησα τη σειρά vegan υποδημάτων και την 
εποχή αυτή δουλεύω πυρετωδώς για την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου δίσκου μου την προσεχή 
άνοιξη, και τη διεθνή περιοδεία στη συνέχεια! Όσο και να εύχομαι να μπορούσα να τα ισορροπήσω όλα 
αυτά, και παράλληλα να συνεχίσω τη σειρά προϊόντων μακιγιάζ, συνειδητοποιώ ότι δεν μπορώ να τα κάνω 
όλα μαζί στο μέγιστο των δυνατοτήτων μου. 

Ως εκ τούτου, αποφάσισα να αποχωρήσω από τη θέση της ιδρύτριας (και από όλες τις άλλες θέσεις) στην 
Kat Von D Beauty, και να πουλήσω τις μετοχές μου στο brand, τις οποίες και μεταβίβασα εξολοκλήρου 
στην KENDO, τους συνεργάτες μου τα τελευταία 12 χρόνια.  Δεν ήταν καθόλου εύκολη η απόφαση αυτή, 
αλλά αφού το σκέφτηκα καλά, αποφάσισα ότι ήθελα η σειρά προϊόντων μακιγιάζ να συνεχίσει να ευημερεί 
και να αναπτύσσεται, και η KENDO είναι η πλέον κατάλληλη για τον σκοπό αυτό». 

Το brand ξεκίνησε το 2008 με τέσσερα κόκκινα κραγιόν. Σήμερα, η KVD Vegan Beauty έχει περισσότερα 
από 250 καινοτόμα προϊόντα σχεδόν σε κάθε κατηγορία προϊόντων ομορφιάς. Διατίθεται σε παγκόσμια 
κλίμακα, σε όλες τις μεγάλες αγορές, σε 36 χώρες διεθνώς, κυρίως στα καταστήματα της SEPHORA και 
στον ιστότοπο kvdveganbeauty.com.  Από τη στιγμή που δημιουργήθηκε, η KVD Vegan Beauty έχει 



τιμηθεί με πλήθος βραβείων, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για την καινοτομία και την αριστεία που 
διαθέτουν οι συνθέσεις, οι συσκευασίες και το μάρκετινγκ των προϊόντων της. Και έτσι, έχει προκύψει μια 
μακρά λίστα δοκιμασμένων στην πάροδο του χρόνου και ευπώλητων προϊόντων μεταξύ των οποίων είναι 
και τα εξής: 

• Tattoo Liner, παγκόσμιος θρύλος και το #1 προϊόν μας 

• Everlasting Liquid Lipsticks, έφεραν την επανάσταση στα υγρά κραγιόν 

• Shade + Light Contour Palette, δημιούργησε τη μόδα του contouring 

• Go Big or Go Home Mascara, μια vegan μάσκαρα για όγκο που βασίζεται σε λιπαρά φυτικής 
προέλευσης 

• True Portrait Foundation, ένα πραγματικά ελαφρύ vegan foundation τύπου liquid-to-powder με 
υψηλές επιδόσεις 

• Lolita, η παγκόσμια, πολυαγαπημένη καστανο-ρόδινη απόχρωση που διατίθεται σε κραγιόν, 
μολύβια για μάτια και χείλη και παλέτες σκιών για τα μάτια 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ KVD VEGAN BEAUTY 
Η KVD VEGAN BEAUTY είναι ένα θρυλικό, παγκόσμιο brand με vegan προϊόντα υψηλών επιδόσεων τα 
οποία παράγονται χωρίς βάναυση μεταχείριση ζώων. Το brand συγκλονίζει τον κλάδο των προϊόντων 
ομορφιάς από το 2008 που ιδρύθηκε -- όταν κυκλοφόρησε 4 κόκκινα κραγιόν που είχαν αυξημένη 
χρωστική και μεγάλη διάρκεια χρήσης αλλά είχαν παραχθεί χωρίς βάναυση μεταχείριση ζώων. Το 2010, 
δημιουργήσαμε το #1 πολυβραβευμένο eyeliner—το Tattoo Liner—το οποίο παραμένει το πλέον 
ασυναγώνιστο και περιζήτητο υγρό eyeliner. Αφού πρωτοστατήσαμε στη μόδα των υγρών κραγιόν, 
φέραμε ξανά την αλλαγή στον κλάδο των καλλυντικών όταν το 2016 ανανεώσαμε τη σύνθεση ολόκληρης 
της σειράς των προϊόντων μας ώστε να είναι 100% vegan χωρίς να θυσιάσουμε το παραμικρό στις 
επιδόσεις για τις οποίες φημιζόμαστε. Σήμερα, έχουμε περισσότερα από 250 καινοτόμα προϊόντα σε κάθε 
κατηγορία και εκατοντάδες βραβεία ενώ τα προϊόντα μας διατίθενται σε 36 χώρες ανά τον κόσμο κατ' 
αποκλειστικότητα στα Sephora και στα Sephora εντός των καταστημάτων JC Penney και Debenhams στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία αλλά και στον ιστότοπο www.kvdveganbeauty.com // Ακολουθήστε 
μας στο kvdveganbeauty.com 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ KENDO BRANDS 
Η KENDO BRANDS είναι η αποκλειστική ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια της KVD VEGAN BEAUTY. Η 
KENDO είναι ένα καινοτόμο φυτώριο για brand προϊόντων ομορφιάς που δημιουργεί και εξαγοράζει brand 
ομορφιάς και τα μετατρέπει σε παγκόσμιους πρωτοπόρους: FENTY Beauty by Rihanna, Ole Henriksen 
Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores και KVD Vegan Beauty. Η KENDO διατηρεί 
γραφεία στο Σαν Φρανσίσκο, στο Παρίσι, στο Ντουμπάι, στο Λονδίνο, στο Σίδνεϊ και στη Σιγκαπούρη.  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΜΕ για την KVD VEGAN BEAUTY:  kvdveganbeauty@cmmpr.com 

 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=el&o=2691310-1&h=2922368387&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2691310-2%26h%3D463099178%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.kvdveganbeauty.com%2F%26a%3Dwww.kvdveganbeauty.com&a=www.kvdveganbeauty.com
https://c212.net/c/link/?t=0&l=el&o=2691310-1&h=2922368387&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2691310-2%26h%3D463099178%26u%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.kvdveganbeauty.com%2F%26a%3Dwww.kvdveganbeauty.com&a=www.kvdveganbeauty.com

