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HEMA start samenwerking met blogger Miss Lipgloss
Vanaf vandaag slaan HEMA Beauty en de invloedrijke Nederlandse blogger en vlogger Miss
Lipgloss de handen ineen. Samen gaan ze de komende maanden met inspirerende
videocontent beauty tips geven op gebied van kleur, innovaties en de nieuwste
beautyproducten. In eerste instantie maakt Miss Lipgloss vijf vlogs voor HEMA. Deze video’s
zijn niet alleen op de kanalen van HEMA te zien, maar worden ook verspreid via de social
media kanalen van Miss Lipgloss.
Met online content offline versterken
HEMA Beauty wil met de samenwerking met Miss Lipgloss via een andere weg de potentiële
doelgroep bereiken en inspireren. Miss Lipgloss is een autoriteit op het gebied van beauty. Zij weet als
geen ander wat het is om interessante content te ontwikkelen en hiermee haar volgers te inspireren.
Naast inspiratie, tips en adviezen op het gebied van kleur, assortiment en innovaties, gaat Miss
Lipgloss ook laten zien hoe makkelijk de producten te gebruiken zijn. Dit advies kan niet altijd worden
gegeven in de winkels. Op deze manier wil HEMA met online-content de offline wereld versterken.
Cynthia Schultz van Miss Lipgloss: “Ik kijk ontzettend uit naar deze nieuwe samenwerking met HEMA.
Zelf ben ik al sinds ik me kan herinneren groot HEMA fan en daarnaast blog ik regelmatig over de
beautyproducten, waar mijn lezeressen altijd enthousiast op reageren. De match is dus een hele
vanzelfsprekende en juist daarom voelt het zo goed.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---Noot aan de redactie:
Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met
Het PR Bureau
Vivijan Steenhuis
020 670 22 32
vivijan@hetprbureau.nl
HEMA B.V.
Afdeling Marketing PR
Marry Jansen-Kin
020-3114403
perskamer@hema.nl
Over HEMA
Sinds 1926 maakt HEMA het dagelijkse leven van haar klanten makkelijker en leuker. Met producten
die opvallen door een goede kwaliteit, een goed ontwerp en een scherpe prijs. HEMA heeft bijna 700
winkels in 7 landen, 11.000 medewerkers en circa 32.000 producten en diensten. HEMA maakt elke
dag op zijn leukst.

