
 

 

 

 

RIMMEL LONDON OZNAMUJE 

CARA DELEVINGNE 

NOVÁ AMBASADORKA ZNAČKY 

 

Londýn, 13. dubna 2016 – Značka Rimmel London dnes představuje svou novou 

ambasadorku. Všestranně talentovaná modelka a herečka Cara Delevingne se stala 

novou členkou Rimmel rodiny. 23letá londýnská kráska se představí v reklamních 

kampaních této oblíbené kosmetické značky.  

Cara Delevingne, známá pro svůj nepřehlédnutelný vzhled a trendy styl, je naprosto 

přirozenou volbou pro prezentování značky Rimmel London. Kromě jejího 

fenomenálního úspěchu modelky je také talentovanou herečkou s úžasnou kariérou 

před sebou a inspirující mladou ženou s rozsáhlou fanouškovskou základnou s více 

než 36 miliony návštěvníky na platformách sociálních médií. 

Svou novou spolupráci se značkou Rimmel London komentuje: “Je mi ctí, že můžu 

spolupracovat se značkou Rimmel London. Právě tato značka byla první, se kterou 

jsem se setkala jako teenagerka, když jsem začínala s líčením. Jsem londýnské děvče 

každým coulem a Rimmel skutečně zachycuje a reprezentuje městský, kosmopolitní 

beauty styl.“ 

Johanna Businelli, marketingová řediteka Colour Cosmetics v Coty, říká: "Cara 

Delevingne je dokonalým ztělesněním stylové značky Rimmel London. S jejím 



odvážným, moderním vzhledem, divokým smyslem pro módu a sebevědomým 

postojem, že pravá krása vychází zevnitř, je Cara Delevingne globálně obdivována 

pro svou individualitu a sebevyjádření. Bude silným přírůstkem této značky, inspirací 

pro novou generaci žen a zosobněním dalšího aspektu eklektického Londýna.“ 

Montse Passolas, viceprezident globálního marketingu značky Rimmel London, k 

tomu dodává: " Cara Delevingne se svým nápadným vzhledem a jedinečným citem 

pro styl skvěle vystihuje podstatu Rimmel London. Díky svému ohromnému nadání a 

rebelské povaze bude opravdovou inspirací pro mladé ženy po celém světě. Cara 

Delevingne je také velmi aktivní na poli online a sociálních médií, jejichž 

prostřednictvím může Rimmel London komunikovat s klíčovými zákazníky. Je 

ikonickou britskou ambasadorkou a fantastickým partnerem pro tuto značku.“  

Na oslavu vzrušujícího a výjimečného partnerství s Carou se značka Rimmel London 

chystá oznámit tuto novinku průlomovým způsobem: svou vůbec první globální 

Snapchat tiskovou konferencí, která umožní Rimmel fanouškům a followerům 

jedinečnou interakci s novou tváří této značky. Ve stylu Generace Z se mohou 

spotřebitelé stát po dobu jednoho dne novináři s možností klást Caře své otázky na 

#RimmelxCara. Tisková konference se bude konat dne 15. dubna 2016, kdy si Cara 

vybere některé z otázek a na ně odpoví na Snapchatu LIVE.  

 

 

 

O společnosti Coty Inc.  

Coty je přední světová kosmetická společnost s čistými příjmy ve výši 4,4 bilionů USD 
za fiskální rok končící 30. června 2015. Byla založena v Paříži v roce 1904. Coty je 
kosmetická společnost s portfoliem, které zahrnuje známé vůně, dekorativní 
kosmetiku a produkty z oblasti péče o pokožku prodávajících se ve více než 130 
zemích a oblastech. Mezi produkty společnosti Coty patří takové světové značky jako 
adidas, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel 
London a Sally Hansen. 

 

 


