CINE ESTE KINKI KAPPERS?

A fost odată ca niciodată…
Kinki Kappers a fost înființat în 1984. Era perioada punk, muzică și modă
controversate, era evident nevoie ca aceste tendințe să fie înțelese de coafori. Acesta
este motivul pentru care Kinki a ignorat fără să ezite moda predominantă; pentru a fi
creativ, pentru a sparge tiparele. Am făcut ce am vrut să facem. Ce ne-a plăcut. Ce „nu
se face . Am vrut întotdeauna să creăm cele mai bune coafuri. Și un design interior
care nu arăta absolut deloc ca un salon tipic de coafură: foarte multă culoare și,
inspirați de artistul Christo, multe elemente eclectice. Acesta a fost începutul unei
perioade incredibile, de malițiozitate jucăușă, cu tunsori foarte frumoase.

IAR ACUM…
În esență, nimic nu s-a schimbat! Doar ne-am extins foarte mult ca grup, având alături
coafori dedicați, care își pun tot sufletul în această profesie fantastică. Calitatea încă
este extrem de importantă, și lucrăm pornind de la o bază tehnică solidă, de la care ne
lansăm ideile originale. Am fost dintotdeauna considerați ‘copiii teribili’ în domeniul
coafurii, dar chiar știm ce facem. Nu tundem la întâmplare, nu vopsim totul verde,
galben sau albastru. Din fericire, mulți au început să observe asta. Tot acest entuziasm,
35 de saloane, propria noastră academie (Amsterdam & Rotterdam) și nenumărate
spectacole naționale și internaționale, toate ne încurajează să mergem mai departe. La
propriu.

CE FACEM?
Asta-i ușor! Orice! Suntem un grup creativ și ne inspirăm de oriunde putem. Suntem
întotdeauna în căutare de noi tehnici de colorare, coafuri noi, modalități de a ne
perfecționa și nu ne este teamă să experimentăm și să inovăm. Acest lucru este vizibil
în saloanele Kinki, dar, în primul rând, constituie esența succesului echipei noastre de
artiști. Sunt superstaruri Kinki, ambasadori L’Oréal Professionnel, care susțin
spectacole și demonstrații în Olanda și în străinătate. Când urmărești aceste
evenimente spectaculoase, ești numai ochi!

PRODUSELE MARCA KINKI

În ultimii ani, am dezvoltat o gamă de produse proprii. Prin acest produse de top neam oferit cele mai bune instrumente pentru a da viață creativității noastre. Produsele
noastre sunt pure, simple, eficiente și nepretențioase. Împreună cu echipa noastră de
coafori, testăm și dezvoltăm produsele în baza experienței și cunoștințelor acumulate
în ani de zile. Dar, desigur, ținem cont întotdeauna de feedbackul primit de la clienții
noștri.

SUNTEM SOCIALI :)
În lumea de azi, dominată de rețele sociale și interacțiune digitală cu fani (clienți), nu
poți rămâne în urmă. Noi ne asigurăm că nu o facem! Pagina noastră de Facebook
este extrem de importantă pentru marca noastră (la nivel național). Avem două pagini
Instagram care se dezvoltă în fiecare zi. Una pentru culori și tunsori realizate pentru
ședințe foto / spectacole și una pentru creațiile din saloanele noastre. Vrem să arătăm
tuturor ce facem/creăm/ce ne place. Și, desigur, avem un website adaptat pentru
diferite dispozitive și un sistem de programări online, dar acestea sunt absolut
obligatorii. De asemenea, suntem mândri că putem oferi fanilor noștri un webshop
unde pot cumpăra produsele noastre, dar nu numai.

SUNTEȚI BINEVENIȚI!
Vrem ca toată lumea să știe că ușa noastră este întotdeauna deschisă. Ne bucurăm să
vă ajutăm să găsiți tăria de a fi cine vă doriți să fiți. Să vă ajutăm să vă exprimați,
întotdeauna în modul care vi se potrivește! Dar trebuie să înțelegeți un lucru: în
spatele multitudinii de culori și al creativității se ascunde un volum uriaș de cunoștințe
despre acest domeniu. Această măiestrie este extrem de importantă pentru noi și o
luăm în serios! De aceea am înființat propria academie, unde educăm cu pasiune
personalul propriu și pe toți cei care doresc să se alăture.

———
“E de rău să trăiești în vremurile astea… Rozul nu e doar pentru fete… Fetele arată ca
niște băieți… Băieții sunt mademoiselle… Regulile nu mai fac regula… Tinerii sunt
bătrâni… Bătrânii pururi tineri… Albul este noul negru… Negru este noua culoare…
Iar culorile sunt una… Toate acestea sunt realitate…
E de rău să trăiești vremurile astea… Dacă nu ne suporți… Descurcă-te!”
———

