Aura Distribution zadebiutowała w roli producenta. Tworzy
kosmetyki na licencji Pusheen
data aktualizacji: 2019.10.16

Firma Aura Distribution, polski dystrybutor kosmetyków koreańskich i naturalnych,
zadebiutowała w roli producenta. Podpisała licencję na produkcję kosmetyków z marką
Pusheen i produkuje je w Polsce.
Aura Distribution swoją działalność prowadzi od 10 lat. Przez ten czas nawiązała współpracę z
wieloma odbiorcami. Dostarcza kosmetyki m.in. do sieci Douglas, Rossmann, Super-Pharm, Natura.
Hebe, Kontigo, DP Drogerie Polskie, Jasmin, Kosmeteria, Vica i Baltona. – Naszą misją jest
sprowadzać do Polski światowe trendy. Skupiamy się na markach, krajach, produktach, które w
danym momencie są najgorętsze na świecie. Obecnie jest to z pewnością trend pielęgnacji
koreańskiej. Dlatego mamy w ofercie szerokie portfilio marek koreańskich. Drugim naszym obszarem
są kosmetyki naturalne, które bardzo mocno się rozwijają – powiedziała Aldona Wołoszyn,
współwłaścicielka Aura Distribution, podczas Forum Branży Kosmetycznej 2019
Niedawno działalności Aury Distribution wyszła poza samą dystrybucję. Firma podpisała umowę
licencyjną z koreańską marką Pusheen. – Właśnie wypuściliśmy pierwsza linię produktów. Udało nam
się wejść z nią do Rossmanna, co zapewnia mocne lansowanie marki – przyznaje Aldona Wołoszyn.

Równocześnie zdradza, że w planach jest rozwój linii o kolejne produkty. Dotychczas powstała
musująca kula do kąpieli, perfumy i dwa rodzaje pomadek ochronnych. – Docelowo chcemy mieć całą
linię kąpielową, linię do pielęgnacji włosów i maseczki – zapowiada nasza rozmówczyni.
Pusheen, jako słodka emotka, ma wielu fanów zarówno wśród bardzo młodych osób jak i dorosłych.
Stąd po kosmetyki, choć pierwsze skojarzenie pozycjonuje je jako produkty dla dzieci, sięgają
konsumentów w każdym wieku.

Stoisko Aura Distribution podczas Forum Branży Kosmetycznej 2019
Forum Branży Kosmetycznej to konferencja B2B poświęcona biznesowi kosmetycznemu,
informująca o najważniejszych trendach na tym rynku, łącząca przemysł z handlem. Organizatorem
Forum Branży Kosmetycznej jest Wydawnictwo Gospodarcze, wydawca magazynów B2B
"Wiadomości Kosmetyczne" i "Wiadomości Handlowe" oraz portali wiadomoscikosmetyczne.pl i
wiadomoscihandlowe.pl. 7. Edycja Forum odbyła się 3 października br. w hotelu Sofitel Victoria w
Warszawie.
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