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   Oci

El fenomen Hello Kitty
Hello  Kitty  va  néixer  el  primer  de  novembre  a 
Londres (Gran Bretanya). 
La primera vegada que es va mostrar la cara d'Kitty 
fa  29 anys,  va ser  en  uns moneders  que es  van 
convertir  en  un  producte  molt  popular.  I  mentre 
Kitty encara no havia estat oficialment batejada, els 
estoig  es  venien  a  dojo  i  es  van  multiplicar  els 
productes  similars  amb  la  imatge  de  Hello  Kitty, 
incrementant la popularitat de la gateta.
 
Evolució:
1974: 
En aquest any neix una gateta amb un llacet vermell 
en una orella, que aviat es va obrir pas entre tots 
els altres dibuixos. 

1975: 
Aquesta  gateta  rep  un nom,  Hello  Kitty.  La  seva 
família apareix en aquest mateix any. (Per aquestes 
dates es crea el primer objecte de Hello Kitty, una 
petita cartera amb un dibuix de la Kitty). 

1976: 
Sanrio adopta Hello Kitty i comença a experimentar 
amb ella, ara en lloc d'estar asseguda la comencen 
a dibuixar dreta. 

1977: 
Segueixen els  experiments,  Sanrio  va començar  a 
dibuixar   Hello Kitty  asseguda en un avió.  Aquest 
dibuix es va convertir ràpidament en un dels favorits 
de molta gent. 

1978:
En aquest any Hello Kitty va començar a aparèixer 
en noves postures, asseguda en un dofí, en un cotxe 
i amb nous vestits. 

1979: 
Es crea un avi i una àvia per a la família de Hello 
Kitty. 

1980: 
Hello  Kitty  fa  esport!!  Kitty  apareix  vestida  de 
tennista (es treu a la venda un rellotge digital de 
Kitty que resulta un gran èxit). 

1981: 
Kitty fa el seu primer film "Kitty and Mimi's  new 
umbrella" (comencen a aparèixer més objectes de 
Hello Kitty, càmeres, telèfons i altres objectes)

1982: 
Es comencen a crear fons per a la imatge de Hello 
Kitty,  també  en  aquest  any  li  van  fer  un  petit 
arranjament als ulls. 

1983: 
Hello  Kitty  és  nomenada  ambaixadora  infantil  d' 
UNICEF en els EUA. 

1984: 
Hello Kitty en fotos!!!  L'èxit d'aquestes imatges es 
deu al fet la Kitty esdevé més realista. 

1985: Kitty cuinant, aquesta imatge anima a  molts 
joves a entrar a la cuina.

1986: 
Aquest  disseny  tan  simple  es  va  convertir  en  el 
logotip de Hello Kitty per un temps, el posaven en 
bosses, roba, clauers ... 

1987: 
Aquest  disseny  es  va  tornar  molt  popular  i  va 
rellançar a Hello Kitty de nou. En aquest any la CBS 
va emetre els primers dibuixos de Kitty "Hello Kitty's 
Fairy Tale Theater" 

1988: 
El disseny en blanc i negre pretenia atreure més als 
adults que als nens o adolescents. 

Després  del  primer  disseny  realitzat  per  Shimizu, 
Yuko Yamaguchi es va convertir en la dissenyadora 
oficial  de Hello Kitty i  ara porta més de vint anys 
dissenyant  tot  tipus  de  productes,  accessoris  i 
complements de Hello Kitty.

El  personatge  és  una  gata  blanca  amb  forma 
antropomorfa  i  molt  geomètrica,  amb  un  distintiu 
llaç o una altra decoració en la seva orella esquerra. 
El 1976 va obtenir drets d'autor i actualment és una 
marca coneguda globalment.  La línia de Hello Kitty 
genera un 250 milions d'euros anuals 


