Malmö 2020-04-09

NY PIERCINGSTUDIO OCH BUTIK ÖPPNAR PÅ EMPORIA – YAA PIERCING
Mitt under pågående corona-kris väljer Malmö-profilen Kija Habibzadah att slå upp
dörrarna till sin nya piercingstudio och butik på Emporia – YAA Piercing.
Med drygt 20 års erfarenhet av branschen är det dags för en av skandinaviens mest erkända
piercare att ge sig ut på nya äventyr och stå på egna ben under sitt eget varumärke. Och det
i en tid där många snarare stänger ner än öppnar upp nya verksamheter. En utmaning som
inte skrämmer Kija som varit med förr och kände att det var nu eller aldrig.
Redan under hösten förra året började Kija planera hur hennes studio skulle se ut, vara och
upplevas men framför allt vad den ska stå för. Kija vill skapa en trygg, hygienisk och varm
miljö. En välkomnande miljö för alla som vill smycka sin kropp, vare sig det är med piercing
eller bara känna sig fin i vackra smycken och accessoarer. En miljö där alla ska känna sig
välkomna, bekväma och trygga oavsett ålder eller samhällsklass, och en miljö som ska väcka
en nyfikenhet på att använda sin egen kropp som konst – You Are Art.
Studion och butiken med ett brett sortiment av olika piercings och smycken ligger på plan 3
inne på Emporia, strategiskt placerad mellan klädbutiker och caféer. Här utförs allt från
vanliga hål i öronen, näsan och naveln till mer dekadenta piercingar under bältet. Utöver alla
former av piercingar som genomförs i studion finns i butiken även ett stort urval av smycken
och accessoarer för den som vill känna sig vacker utan att göra hål i kroppen.
You Are Art – by Kija
Emporia Shopping Center
Plan 3
Hyllie Boulevard 19
215 32 MALMÖ

För mer information;
Kija Habibzadah
0706-70 07 13
info@yaapiercing.se
www.yaapiercing.se
Facebook: YAA piercing
Instagram: yaapiercing
Snapchat: yaapiercing

