
KVD Vegan Beauty เปิดตวัแคมเปญ "CAT EYES FOR ALL" 

ปลุกพลงัความเฟียซดว้ยแคทอายสวยเฉ่ียวเหมอืนตาแมว พรอ้มดงึแมวดงัโลกไอจเีป็นพรเีซนเตอร ์

ส าหรบัแคมเปญใหม่ทีไ่ดเ้ปิดฉากขึน้ในเดอืนมนีาคม 2020 น้ี เราขอเฉลมิฉลองใหก้บั Tattoo Liner 

อายไลเนอรสู์ตรน ้าอนัดบั 1 ทีค่รองใจผูค้นมานานถงึ 10 ปี 

ซานฟรานซสิโก--9 ม.ีค.--พอีารนิ์วสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์

KVD Vegan Beauty 

เป็นแบรนดค์วามงามแบรนดแ์รกทีเ่ลอืกเจา้เหมยีวเซเลปบนโลกอนิสตาแกรมมาเป็นหน่ึงในพรเีซนเตอรข์องแคมเปญ CAT 

EYES FOR ALL ซึง่ไดเ้ปิดตวัไปในเดอืนม.ีค. 2020 เพือ่เฉลมิฉลองในโอกาสครบรอบ 10 ปีของอายไลเนอรต์วัเด็ดอย่าง 

Tattoo Liner โดย @CobytheCat เหมียวหนา้เฟียซขวญัใจชาวเน็ตทีโ่ด่งดงัจากมมีแมวมอีายไลเนอรต์วันี ้ก็จะมาเป็น 1 ใน 5 

พรเีซนเตอรข์องแบรนด ์แคมเปญนีไ้ดน้ าเสนอประสทิธภิาพของ Tattoo Liner ทีส่ามารถกนัน ้า ไม่แพนดา้ 

และเขยีนไดค้มชดัแบบสุด ๆ ซึง่ไดก้า้วขึน้มาเป็นอายไลเนอรค์ู่ใจของสาว ๆ หลายลา้นคนทัง้ส ีTrooper Black และ Mad Max 

Brown รวมถงึมาสคารา่ทีส่รา้งความหนาใหก้บัแพขนตาถงึขดีสุดอย่าง Go Big or Go Home Mascara 

โดยผลติภณัฑว์แีกนคุณภาพสูงนีจ้ะมอบไลเนอรแ์บบแคทอายใหก้บัทุกคนไดทุ้กที ่ทุกเวลา ทุกช ัน้ตา และทุกอายุ 

รบัชมข่าวประชาสมัพนัธร์ูปแบบมลัตมิเีดยีอนิเตอรแ์อคทฟีไดท้ี:่ https://www.multivu.com/players/English/8702151-

kvd-vegan-beauty-cat-eyes-for-all-10-years-tattoo-liner/ 

นอกจากเจา้เหมียว Coby the Cat แลว้ 

ทางแบรนดย์งัไดเ้ปิดตวักลุ่มโมเดลหนา้ใหม่ทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัเป็นคร ัง้แรกดว้ย หน่ึงในน้ันคอื Fanny Maurer 

(@fannymaurer) ชา่งแต่งหนา้ระดบัโลกของ KVD Vegan Beauty จากปารสี มารว่มแคมเปญในคร ัง้นี ้โดย Fanny 

เป็นชา่งแต่งหนา้คนส าคญัของแคมเปญนี ้รวมถงึเป็นโมเดลใหก้บัเรา นอกจากนี ้Fanny ยงัเป็นพรเีซน็เตอร ์"behind-the-

brand" คนที ่2 ในแคมเปญของแบรนด ์ซึง่สะทอ้นถงึกลยุทธใ์หม่ของ KVD Vegan Beauty ในปี 2020 อย่าง "one of their 

own" 

ส าหรบัโมเดลรายอืน่ไดแ้ก ่Chloé Nguyen และ Carmen Lee Solomons ซึง่กรดีอายไลเนอร ์Tattoo Liner ส ีMad Max 

brown ทัง้คู่ ส่วนโมเดลระดบัต านานอกีท่านหน่ึงจะกรดีอายไลเนอรส์ ีTrooper Black ซึง่แสดงใหเ้ห็นว่าอายุเป็นเพียงตวัเลข 

ดว้ยเหตุนี ้โมเดลทัง้หมดซึง่มสีไตล ์ความสวย และความเปร ีย้วทีแ่ตกต่างกนั จงึพสิูจนใ์หเ้ห็นว่า Tattoo Liner 

น้ันสุดแสนจะเพอรเ์ฟ็กตก์บัผูค้นทุกวยั ทุกรูปตา และทุกเชือ้ชาต ิ

Kelly Coller รองประธานฝ่ายการตลาดและการประชาสมัพนัธส์ากลของ KVD Vegan Beauty กล่าวว่า "เรารูส้กึตืน่เตน้มาก 

ๆ ทีไ่ดเ้ร ิม่ตน้ฤดูใบไมผ้ลปีิ 2020 ดว้ยแคมเปญทีเ่ฉลมิฉลองใหก้บัผลติภณัฑว์แีกนตวัแรกของแบรนด ์

และสนิคา้อนัดบัหนึง่ของเราอย่าง Tattoo Liner อายไลเนอรส์ูตรน า้ระดบัโลกของเราทีเ่ปิดตวัมาครบ 10 ปี ทัง้นี ้

ผลติภณัฑข์องเราเหมาะส าหรบัทุกคนและทนสุด ๆ ในทุกสถานการณ ์ขนาดรถชนก็ยงัเป๊ะ! ส าหรบัระยะเวลา 4 

เดอืนของแคมเปญนี ้เรายงัมเีซอรไ์พรสเ์ด็ด ๆ อกีมากมายใหร้อชมกนั 

โดยเราจะประกาศความรว่มมอืกบัชา่งแต่งหนา้เซเลปชือ่ดงัซึง่เป็นคนทีก่รดีไลเนอรแ์บบแคทอายไดเ้ป๊ะทีสุ่ดในจกัรวาล 

นอกจากนีย้งัมผีลติภณัฑล์มิเิต็ดทีใ่ส่ใจสงัคม พรเีซน็เตอรแ์ละผูส้นับสนุนหนา้ใหม่อกีมากมาย แคมเปญชอ็กโลกโซเชยีล 

และรูปแบบการรบัแซมเปิล Tattoo Liner ฟรทีีคู่ลสุด ๆ โดยแคมเปญนีเ้ป็นหนึง่ในแคมเปญขึน้หิง้ของฉัน ซึง่แสดงถงึทศิทางของ 

KVD Vegan Beauty ในปี 2020 ไดเ้ป็นอย่างด ีเรารกัความเป็นกบฎในวงการเคร ือ่งส าอาง เรารกัเพือ่นขนฟูตวันอ้ยของเรา 

และเราเชือ่มัน่ในแคมเปญ Cat Eyes for All!" 

ตดิตามเราไดท้างอนิสตาแกรม @KVDVeganBeauty ซึง่จะน าเสนอแฮชแท็ก #tattoolinertuesday ทุก ๆ วนัองัคาร 

เพือ่ฉลอง #cateyesforall ดว้ยการกรดีอายไลเนอรร์ูปแบบใหม่ ๆ พรอ้มเซอรไ์พรสแ์ละการแจกรางวลัอกีเพยีบ 

แคมเปญ Cat Eye for All ถ่ายท าโดยผูก้ ากบัศลิป์ของ KVD Vegan Beauty อย่าง Angela Kongelbak และถ่ายภาพโดย 

Danielle St Laurent (ภาพแคมเปญและโมเดล) และ Hudson Cuneo (ภาพผลติภณัฑ)์ 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=2742711-1&h=1868564306&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2742711-1%26h%3D507157004%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.multivu.com%252Fplayers%252FEnglish%252F8702151-kvd-vegan-beauty-cat-eyes-for-all-10-years-tattoo-liner%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.multivu.com%252Fplayers%252FEnglish%252F8702151-kvd-vegan-beauty-cat-eyes-for-all-10-years-tattoo-liner%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2FEnglish%2F8702151-kvd-vegan-beauty-cat-eyes-for-all-10-years-tattoo-liner%2F
https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=2742711-1&h=1868564306&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2742711-1%26h%3D507157004%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.multivu.com%252Fplayers%252FEnglish%252F8702151-kvd-vegan-beauty-cat-eyes-for-all-10-years-tattoo-liner%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.multivu.com%252Fplayers%252FEnglish%252F8702151-kvd-vegan-beauty-cat-eyes-for-all-10-years-tattoo-liner%252F&a=https%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2FEnglish%2F8702151-kvd-vegan-beauty-cat-eyes-for-all-10-years-tattoo-liner%2F


เกีย่วกบั KVD Vegan Beauty: 

KVD VEGAN BEAUTY เป็นแบรนดค์วามงามวแีกนระดบัโลกทีว่างจ าหน่ายสนิคา้ทรงประสทิธภิาพและไม่ทดลองกบัสตัว ์

อกีทัง้ยงัเป็นแบรนดท์ีป่ฏวิตัอิุตสาหกรรมความงามนับตัง้แต่ทีไ่ดเ้ปิดตวัในปี 2008 จากผลติภณัฑส์รา้งชือ่อย่างลปิสตกิสแีดง 4 

เฉดสซีึง่มพีกิเมนตแ์น่น ตดิทน และไม่ทดลองกบัสตัว ์ในปี 2010 

ทางแบรนดไ์ดส้รา้งสรรคอ์ายไลเนอรร์ะดบัรางวลัซึง่เป็นผลติภณัฑข์ายดอีนัดบั 1 อย่าง Tattoo Liner 

จนกลายเป็นอายไลเนอรส์ูตรน ้าทีไ่ม่มใีครโค่นลงได ้หลงัจากทีไ่ดบุ้กเบกิลปิสตกิสูตรน ้า 

ทางแบรนดก์็ไดพ้ลกิโฉมอุตสาหกรรมความงามอกีคร ัง้ในปี 2016 โดยไดป้รบัส่วนผสมในผลติภณัฑค์วามงามใหก้ลายเป็นวแีกน 

100% โดยทีป่ระสทิธภิาพยงัอดัแน่นอยู่เชน่เดมิ ในวนันี ้เรามผีลติภณัฑส์ุดยอดนวตักรรมกว่า 250 ชิน้ในทุกไลนค์วามงาม 

อกีทัง้ยงัควา้รางวลัจากหลายรอ้ยเวท ีและวางจ าหน่ายสนิคา้ใน 36 ประเทศทั่วโลก ทีร่า้น Sephora หรอื Sephora ในหา้ง JC 

Penney และหา้ง Debenhams ในสหราชอาณาจกัรและไอรแ์ลนด ์รวมถงึเว็บไซต ์www.kvdveganbeauty.com // 

ตดิตามเราไดท้ี ่@kvdveganbeauty #cateyesforall 

เกีย่วกบั KENDO 

KENDO BRANDS เป็นเจา้ของและผูบ้รหิารแบรนด ์KVD VEGAN BEAUTY ทัง้นี ้KENDO 

เป็นผูบ่้มเพาะแบรนดค์วามงามสุดล า้ทีส่รา้งและเปิดรบัแบรนดค์วามงามต่าง ๆ 

และเปลีย่นแบรนดเ์หล่านีใ้หก้ลายเป็นมหาอ านาจในโลกความงาม อาท ิFENTY Beauty by Rihanna, Ole Henriksen 

Skin Care, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores และ KVD Vegan Beauty ส านักงานของ KENDO 

กระจายตวัอยู่ในซานฟรานซสิโก ปารสี ดูไบ ลอนดอน ซดินีย ์และสงิคโปร ์

 

ตดิต่อ: Creative Media Marketing / โทร: 212.979.8884 / อเีมล: KVDVeganBeauty@cmmpr.com 

 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=th&o=2742711-1&h=1826345429&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2742711-1%26h%3D220666623%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kvdveganbeauty.com%252F%26a%3Dwww.kvdveganbeauty.com&a=www.kvdveganbeauty.com

