
nhow hotel Rotterdam lanceert eigen lipstick in samenwerking
met ELLIS FAAS Cosmetics.
Rotterdam, 15 april2016 - In het nhow hotel in Rotterdam vond gisteravond de lancering plaats vande
nhow red hot lipstick in samenwerking met  internationaal high end cosmetica merk ELLISFAAS.Deze
lipstick, oftewel de HOTLIPS, is de perfecte travel  essential voor de reizende (zaken) vrouw.Er is gekozen
voor een bestaande ELLIS FAAS kleur die perfect past bij de rodekleur van nhow en de herkenbaarheid
van de HOT LIPS collectie van ELLIS FAASvertegenwoordigt. Dat de samenwerking uniek en eigenzinnig
is blijkt wel uit despeciaal hiervoor ontworpen verpakking, beschikbaar in beperkte oplage enalleen te koop
in de minibar voor de hotel gasten van nhow. 

ThePerfect Travel Essential
De nhow lipstick is de ideale lipstick voor de reizende(zaken) vrouw. Het product past perfect bij de visie
van nhow om haar gasteneen uniek en luxueus product aan te bieden van hoge kwaliteit met een lange
houdbaarheidsduur. 

Hermann Spatt General Managernhow; ‘Wij streven ernaar om met nhow meer te zijn dan alleeneen
hotel. Door interessante, creatieve samenwerkingen te starten met anderehigh end merken willen
we onze gasten blijven verrassen. We streven naar een uniekebeleving voor onze gasten, waarbij



kwaliteit, service en het creëren van eenluxueus gevoel hoog in het vaandel staan. Met de nhow
lipstick bieden wij onzevrouwelijke gasten een luxe product aan vanhoogstaande kwaliteit en een
leuke herinnering van hun bezoek aan het nhowhotel’. 

— Hermann Spatt

Ellis Faas, oprichtster ELLISFAAS Cosmetics; ‘De eerste reden om het merk te beginnen was dat ik
graag een oplossing wilde bedenken om make-up makkelijk mee neembaar te maken,in plaats van
de reguliere overvolle make-up tas die je ondersteboven moetkieperen om te vinden wat je zoekt.
Dit heeft geresulteerd in de Holder metdaarin 7 pennen naar keuze en een poeder in de deksel.
Ideaal voor de reizendevrouw. Wij zijn dan ook erg blij dat nhow Rotterdam ons heeft benaderd voor
deze unieke samenwerking waarmee we onze klanten een bijzondere belevingaanbieden. Een
samenwerking met het leukste hotel van Rotterdam, ervaren wijals een positieve groei van ons
merk. 

— Ellis Faas

Denhow lipstick 
Niet alleen mooi maar ook praktisch; De vuurrode HOTLIPS L401 is niet alleen prachtig van kleur maar
ook zeer praktisch in gebruik.Het design alleen al is een mooie verschijning en daarnaast is de pen handig
mee te nemen en airport safe. 



Langdurigehoudbaarheid tijdens het reizen
Door de hoge pigmentatie van het (niet-vette) product hebje maar een klein beetje nodig en is het extreem
lang houdend. Zonder hetrisico dat je lippen bijvoorbeeld tijdens de reis uitdrogen.

Een grootvoordeel van de lipstick is dat je gedurende de gehele reis er verzorgd uitzietdoor de frisse
levendige kleur van de L401 en kom je stralend het vliegtuiguit. DeL401 is geschikt voor elk huidtype,
leeftijd en stijl. Parabenen vrij,niet plakkerig en heel belangrijk: niet getest op dieren. 'ELLIS FAAS Only
Testedon Supermodels'.

Exclusiefvoor nhow Rotterdam
De nhow lipstick is inexclusieve oplage beschikbaar en alleen te koop in de minibar in de hotelkamersvan
nhow Rotterdam voor de prijs van  €27.

ELLISFAAS 
Ellis Faas wordt algemeen beschouwd als een van de meestinvloedrijke visagisten van haar generatie”.
Inderdaad werkt Ellis met de meesttoonaangevende modeontwerpers, fotografen, stylisten, kappers

en modellen ter wereld en haar werk is te zien op decovers van de meest prestigieuze tijdschriften.
Daarnaast heeft Ellis gewerktvoor diverse make-up merken, zoals Clinique, Lancôme en MAC Cosmetics,
en werdze door L'Oréal gevraagd om de make-up te creëren voor hun huidverzorgingsmerkBiotherm. Toen
in 2007 het contract met L’Oréal eindigde lag voor Ellis de wegopen om haar eigen merk op te zetten:
ELLIS FAAS. En werd begin 2009gelanceerd.
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OVER NHOW ROTTERDAM

Over nhow Rotterdam

nhow Rotterdam is na Berlijn (2010) en Milaan (2007) het derde nhow hotel wereldwijd. Het designhotel is
gevestigd in het iconische gebouw ‘De Rotterdam’ aan de Wilhelminakade. Het is het eerste en enige hotel dat
zowel van binnen als van buiten is ontworpen door gerenommeerd architect OMA/ Rem Koolhaas. Met 278 luxe
kamers, negen flexibele meeting zalen, een levendige BAR/KITCHEN met uniek dakterras en een
adembenemend uitzicht, is nhow Rotterdam niet alleen de ideale bestemming voor de internationale
(zaken)reiziger, maar ook een populaire ontmoetingsplek voor de lokale community. Onder het motto ‘Elevate
Your Stay’ is een verblijf in nhow Rotterdam letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt voor iedereen die in deze
omgeving van Kunst, Architectuur en Hospitality stapt. 
De BAR van nhow is in 2014 verkozen tot ‘ Best Hotel Bar of Rotterdam 2014 ’ en kreeg een award voor 'Best
Hotel Design'.
nhow Rotterdam is één van de bijna 400 hotels van de NH Hotel Group.
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About nhow Rotterdam

After Berlin (2010) and Milan (2007), nhow Rotterdam is the third nhow hotel worldwide. This unique design hotel
is situated in the iconic ‘De Rotterdam’ building at the Wilhelminakade. It’s the first and only hotel in the world that
is completely designed by renowned architect OMA/ Rem Koolhaas, both the interior as the exterior. With its 278
luxurious rooms, nine flexible meeting rooms, a lively BAR/KITCHEN with unique rooftop terrace and breath-
taking views, nhow Rotterdam is the perfect destination for international (business) travellers and a popular
hotspot for the local community. With the slogan ‘Elevate Your Stay’ , staying in nhow Rotterdam is a guaranteed
sky-high experience of Art, Architecture and hospitality. 
nhow’s BAR was awarded as the ‘Best Hotel Bar of Rotterdam 2014’ and the hotel design was awarded later that
year as ‘Best Hotel Design’.

nhow Rotterdam is one of the nearly 400 hotels of the NH Hotel Group.
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