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Η Kendall Jenner μπορεί να μην είναι το πλέον καλοπληρωμένο μέλος της οικογένειας
Kardashian-Jenner, κερδίζει ωστόσο περισσότερα από κάθε άλλο μοντέλο στον κόσμο. Η
23χρονη είδε τον τραπεζικό της λογαριασμό να αυξάνεται κατά 22,5 εκατ. δολάρια τους 12 μήνες
μεταξύ 1ης Ιουνίου του 2017 και 1ης Ιουνίου του 2018, ευρισκόμενη έτσι στην κορυφή της σχετικής
λίστας.
Ημικρότερη αδελφή της, Kylie Jenner, κέρδισε 166,5 εκατομμύρια δολάρια προ φόρων την ίδια
περίοδο, χάρη στο Kylie Cosmetics, ωστόσο αυτό δεν μειώνει το ρεκόρ καριέρας της μεγάλης
αδελφής, το οποίο οφείλεται μεταξύ άλλων στα συμβόλαιά της με τις Estee Lauder, Adidas και
Calvin Klein, μεταξύ άλλων.
ΗJenner βρίσκεται σε απόσταση από την δεύτερη Karlie Kloss, η οποία κέρδισε $13 εκατ., στην
καλύτερη χρονιά για την ίδια στην δεκάχρονη καριέρα της. Η Kloss στοιχημάτισε σε μια τεράστια
παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που την έκανε πόλο έλξης για τους
διαφημιστές, εξασφαλίζοντάς της με τις Swarovski, Adidas and Estee Lauder (και όχι μόνο).
Χάρηστα social media, σημείωσε η Kloss μιλώντας στο Forbes, "μπορούσα να είμαι και ορατή και
να ακούγεται η φωνή και η αποψή μου". Έκτοτε χρησιμοποιεί τη φωνή που κατέκτησε, έχοντας
ιδρύσει το "Kode with Klossy", μία μη κερδοσκοπική εκπαιδευτική πρωτοβουλία με στόχο να
εισαγάγει τα κορίτσια στον χώρο της πληροφορικής και συγκεκριμένα του προγραμματισμού.
Αθροιστικά, τα 10 πιο καλοπληρωμένα μοντέλα της περιόδου Ιούνιος 2017 - Ιούνιος 2018
κέρδισαν 113 εκατ. Δολάρια, με μια μικρή αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη δεκάδα του 2017,
που είχε κερδίσει 109,5 εκατ. δολάρια στο σύνολο.
Όλεςανεξαιρέτως χρησιμοποιούν πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αναβαθμίσουν το
προφίλ τους και να πλασαριστούν καλύτερα στην αγορά. Η διαδικτυακή δημοτικότητα έχει
βοηθήσει μοντέλα όπως η Chrissy Teigen και η Rosie Huntington-Whitely (στο No. 3 της λίστας
από κοινού, με $11,5 εκατ. έκαστη) να επεκταθούν και να κάνουν γνωστότερες τις επιχειρηματικές

τους δραστηριότητες. Η Teigen προωθεί ήδη μια δική της σειρά μαγειρικών σκευών, εξέδωσε
δεύτερο βιβλίο μαγειρικής και παρουσιάζει το τηλεοπτικό σόου Lip Sync Battle, ενώ η
Hungtington-Whitely έχει επεκταθεί, πέραν της παρουσίας των προϊόντων της στα καταστήματα
της βρετανικής αλυσίδας Marks & Spencers, στον δικό της ιστότοπο προϊόντων ομορφιάς, Rose
Inc.
"Ησελίδα σου στα social media είναι το περιοδικό της ζωής σου, οπότε το πώς παρουσιάζεσαι εκεί
μετράει", σημειώνει ο Ivan Bart, πρόεδρος της IMG Models, πρακτορείο με το οποίο συνεργάζεται
η πλειονότητα των σούπερ μόντελς που βρίσκεται στη λίστα. "Εάν θέλει κανείς να κάνει τη
μετάβαση και σε άλλους τομείς, πρέπει να έχει όραμα για το τι ακριβώς θέλει να πετύχει”.
ΤοHollywood παραμένει το όραμα της Cara Delevingne (No. 5 - $10 εκατ), παρά την μέτρια
επιτυχία της τελευταίας της προσπάθειας, Valerian, που έφερε στα ταμεία ακαθάριστα έσοδα
$225,9 εκατ., με μπάτζετ $177,2 εκατ. Η ίδια επιστρέφει στις οθόνες μέσω της τηλεοπτικής σειράς
Carnival Row, στο Amazon Prime Video.
ΗDoutzen Kroes (No. 10; $8 εκατ.) επιστρέφει στη δεκάδα, έστω και στην τελευταία θέση, μετά
από έναν χρόνο απουσίας, μέσα και από τα νέα συμβόλαιά της με την L'Oréal και την Piaget,
μεταξύ άλλων. Οι άλλες επιστρέψασες στη λίστα είναι η Delevingne και η Joan Smalls (No. 8 $8,5 εκατ.), με "γεμάτη" χρονιά και ακόμη πιο γεμάτους… τραπεζικούς λόγαριασμούς.
Εκτός10άδας βρίσκονται φέτος οι Adriana Lima, Ashley Graham και Liu Wen, που κέρδισαν
ελαφρώς λιγότερα από 8 εκατ. δολάρια, που για φέτος αποτέλεσαν τη "βάση" της δεκάδας.
Αναλυτικάη λίστα:
1. Kendall Jenner
$22,5 εκατ.
2. Karlie Kloss
$13 εκατ.
3-4. Chrissy Teigen - Rosie Huntington-Whitely
$11.5 εκατ. έκαστη
5-6. Gisele Bundchen-Cara Delevingne
$10 εκατ.
7. Gigi Hadid
$9.5 εκατ.

8-9. Bella Hadid - Joan Smalls
$8.5 εκατ.
10. Doutzen Kroes
$8 εκατ.
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