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DEFINICJE PIĘKNA
CIĄGLE SIĘ ZMIENIAJĄ
Piękno stało się nowoczesnym stylem życia, który nie polega
już na ukrywaniu się za makijażem. Chodzi w nim o to, by
poświęcać sobie czas, czuć się dobrze we własnym ciele oraz
dać wyraz swojej wyjątkowości, przeżywać niezapomniane
chwile i dzielić się nimi z przyjaciółmi.

O K R E Ś L A M Y N A N O WO NASZE CELE
W BRANŻY BEAUTY
W miarę jak zmienia się rozumienie piękna, rozwija się też
Douglas. Pragniemy być dla naszych klientek źródłem
urodowych inspiracji, zapewnić im jak najmilsze doznania
zakupowe. Z tego powodu chcemy być postrzegani jako
nowoczesna marka premium oferująca wysokiej jakości
produkty i usługi.

„Współczesne piękno polega
na indywidualizmie,
autentyczności i pewności
siebie. Chcemy zachęcać
nasze klientki, by działały
w zgodzie ze sobą”.
Tina Müller, CEO Grupy Douglas

#forward

beauty
Zmierzając konsekwentnie w stronę nowego rozumienia piękna
i unowocześnienia marki Douglas, znacząco zmieniliśmy
identyfikację marki, co jest ważnym krokiem w realizacji
programu strategicznego #FORWARDBEAUTY.

NOWE LOGO DOUGLAS
Nasze nowe logo odzwierciedla siłę prawdziwego piękna.
Jest wyrazem nowoczesności i wysokiej jakości marki.
Użyte w nim wielkie litery symbolizują elegancję i pewność siebie.
Zazębiające się litery D i O pokazują więź między marką Douglas
i naszymi klientkami oraz zaufanie, jakim nas darzą.

NOWY LOOK
Autorem zdjęć towarzyszących rebrandingowi Douglas jest
światowej sławy fotograf Peter Lindbergh, który dał naszej
marce zupełnie nowy look – wyjątkowy, ikoniczny i niezmiernie
autentyczny. Jego zdjęcia wyróżnia nowatorski styl, ponieważ
koncentrują się na prawdziwym pięknie, dzięki czemu stanowią
kluczowy element pozycjonowania marki Douglas
i oddają w pełni nasz odmieniony wizerunek.
Czarno-białe zdjęcia Petera Lindbergha nadają naszym
perfumeriom nowoczesny wygląd oraz wprowadzają spokojną
atmosferę, dzięki czemu możemy zaoferować klientom jak
najlepsze doznania podczas wizyt w Douglas.

Peter Lindbergh
jest jednym z najbardziej wpływowych fotografików mody ostatnich czterdziestu lat, który
w latach 90. dzięki swoim zdjęciom wzmocnił pozycję supermodelek. Lindbergh wprowadził
do fotografii mody nowy realizm, a jego czarno-białe kadry zrewolucjonizowały estetykę
znanych marek i magazynów modowych.
W sercu twórczości Lindbergha znajdują się naturalne stylizacje i defensywne podejście
do cyfrowej obróbki zdjęć. Nie interesują go płytkie wizerunki lub modny styl życia, lecz
uchwycenie indywidualnego, czasem uderzającego piękna silnych postaci.
Właśnie dlatego Peter Lindbergh to artysta, który tak idealnie wpisuje się w stworzenie
wizualizacji nowego pozycjonowania Douglas jako marki premium.

beauty
NOWOCZESNE PIĘKNO TO
ODWAGA BYCIA TYM, KIM
CHCESZ, I ROBIENIA TEGO,
NA CO MASZ OCHOTĘ.
Wybrane cytaty utalentowanych i pewnych siebie twarzy
Douglas stanowią idealne uzupełnienie nowej, osadzonej
we współczesnych trendach identyfikacji marki.
Obecnie w branży beauty cytaty zwykle publikuje się
w języku angielskim, dlatego i my świadomie
zdecydowaliśmy się na tę wersję, bez tłumaczenia
na lokalne języki.

CARA

Be your own
kind of beautiful.

DELEVINGNE

Bądź piękna na swój sposób.

Ta młoda Brytyjka jest absolutną ikoną
mody i najbardziej rozchwytywaną
modelką XXI wieku. Cara Delevingne
zachwyca niepowtarzalnym wyglądem,
uwielbianym przez branżę mody – jej
znaki szczególne to niebieskie oczy,
wydatne brwi i wyjątkowy luz.

Be bold.
Be true. Be you.
Bądź odważna. Bądź autentyczna. Bądź sobą.

AMBER

Beauty shines from
the inside out.

VALLETTA
Amber Valletta to amerykańska
modelka mająca na koncie wiele
sukcesów. W wieku zaledwie 17 lat
stała się twarzą zapachu Calvin Klein
„Eternity”. Od tego czasu pracowała
z najbardziej znanymi markami
i wielokrotnie znalazła się
na okładkach renomowanych
magazynów mody. Wraz z Kate Moss,
Naomi Campell i Claudią Schiffer
należy do supermodelek lat 90.

Piękno promieniuje ze środka na zewnątrz.

True beauty comes
from within.
Prawdziwe piękno bierze się z wnętrza.

Fragrance is what

perfects true beauty.
Zapach jest uzupełnieniem
prawdziwego piękna.

JON KORTAJARENA
My rule: Do the Scents are the
impossible
key to our
– don't ever stop! memories.
Moja zasada: rób to, co niemożliwe,
i nigdy nie przestawaj!

Zapachy są kluczem
do naszych wspomnień.

Pochodzący z Hiszpanii Jon Kortajarena
jest jednym z międzynarodowych
topowych modeli klasy premium
i ma na koncie współpracę z kluczowymi
markami w branży mody.

Beauty comes from
confidence.
Piękno bierze się z pewności siebie.

My fragrance is my attitude.
Mój zapach to moje podejście.

Nothing says confidence and
glamour like a fragrance.

ALEXA CHUNG
Alexa Chung łączy w sobie
wiele talentów: jest modelką,
prezenterką, projektantką
i pisarką. Szczególnie znana
z niewiarygodnego wyczucia
stylu. Trudno sobie wyobrazić,
że mogłaby zostać pominięta
na listach „najlepiej ubranych”
w jakimkolwiek magazynie mody.
Jej popularność bierze się
z naturalnego, nigdy nie
poprawianego piękna.

Nic tak nie wyraża pewności siebie
i blasku jak zapach.

Never underestimate
the power of beautiful hair.
Nigdy nie lekceważ siły pięknych włosów.

LINEISY
MONTERO
Pochodząca z Dominikany Lineisy
Montero jest obecnie jedną
z najbardziej wziętych modelek
i ucieleśnieniem współczesnego
stylu. Jej znakiem rozpoznawczym
jest absolutna nonszalancja.

Do what makes you
feel beautiful.
Rób to, w czym czujesz się piękna.

Happiness is the
best face-lift.
Szczęście to najlepszy lifting.

Give me red lipstick
and I’ll run the world.
Dajcie mi czerwoną szminkę, a będę rządzić światem.

CARO DAUR
Caro Daur jest jedną z najbardziej znanych w Niemczech influencerek.
Jej profil na Instagramie, na którym daje fankom wskazówki dotyczące
mody i urody, obserwuje już 1,5 miliona osób. W tym samym czasie
Caro Daur została również popularną modelką – wzięła udział
m.in. w pokazie Dolce&Gabbana.
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