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10 HOT STORIESDEZE WEEK IN HET NIEUWS

HET CHINESE 
SUCCES VAN
NIKKIE 
& KATE

Vorige week deelde Nikkie 
Plessen haar nieuwe collectie 
Selected by Kate Moss met de 
wereld. Grazia sprak haar bij 
haar terugkomst uit Shanghai, 
waar de lancering plaatsvond.

“KATE EN IK WAREN het meteen eens 
over de locatie waar de lancering van  
NIKKIE – Selected by Kate Moss moest 
plaatsvinden. Shanghai is waanzinnig mooi 
en heeft prachtige gebouwen, van klassiek 
tot hypermodern. En ook geweldige clubs 
en restaurants. De stad heeft veel groen en is 
high-end. Een echte fashion-stad. Ik hou 
enorm van klassieke hotels en Waldorf  
Astoria, waar het event plaatvond, is  
wereldwijd een begrip. Het interieur en de 
uitstraling zijn klassiek, maar niet oubollig. 
Helemaal mijn stijl. Daarnaast is Shanghai 
een heel belangrijke stad voor Alibaba en 
Tmall, het grootste internetplatform van 
China en het bijbehorende retailplatform. 
Op dat platform hebben wij overigens die-
zelfde avond onze Flagship Store geopend. 
Voorafgaand aan de lancering hebben Kate 
en ik een interview gegeven aan Vogue China, 
het machtigste modemagazine ter wereld. 
Kate is binnenkort in NIKKIE-kleding te 
zien in een modeshoot. Dat is natuurlijk 
megacool, het is de eerste keer dat een 
Nederlandse ontwerpster met haar 
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Kates bestie, Carina 
Lau, was er ook bij. En 
zorgde voor wat buzz...

Big in China!
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ontwerpen in het grootste magazine ter 
wereld komt. Kate Moss had haar beste 
vriendin meegenomen: Carina Lau, een 
van de bekendste Chinese actrices met 
achttien miljoen socialmediavolgers – de  
Jennifer Aniston van China, zeg maar. Heel  
gezellig. Voor het event begon, hebben we 
samen dimsum gegeten. Daarna kwam 
Carina Lau naar onze suite. We hebben 
even gezellig gekletst. Toen we aankwamen 
op het event was het zo druk, niet normaal. 
Echt een kippenvelmoment. De media-
aandacht in China was enorm, ik heb nog 
nooit zo veel pers bij elkaar gezien. Iedereen 
gilde ‘Kate’, ‘Nikkie’ en ‘Carina’. Hysterisch! 
We moesten op een bepaald moment 
gewoon vragen of ze wilden stoppen met 
filmen en foto’s maken. Het hield niet op.
Instagram wordt in China niet gebruikt, 
alle socialites, it-girls en bloggers met  
miljoenen volgers hebben hier een account 
op Weibo en WeChat, de socialmedia- 
platformen van China. De celebs op die  
platformen zorgden voor het livestreamen 
van ons feest voor de grootste socialmedia-
kanalen in China en een livestream op  
Alibaba, het grootste internetplatform  
ter wereld. Ineens stond ik dus in een 
livestream van zo’n it-girl die verslag deed 
van haar avond aan achttien miljoen volgers. 
Zo bizar, maar zo gaaf! Uiteraard hebben 
we de dag afgesloten met een goede  
afterparty, die begon in de suite en  
eindigde in een te gave club in Shanghai. 
Een avond om nooit te vergeten.” 


