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London, 13. april 2016 - Rimmel London kan idag offentliggøre en fantastisk udvidelse af 

gruppen af brand ambassadører. Den britiske model og skuespiller – multitalentet Cara 

Delevingne - bliver nu en del af Rimmel familien. Den 23-årige London-fødte Cara vil 

fremover være ansigt for en række kampagner for vores enestående makeup mærke. 

  

Cara Delevingne er et naturligt valg til at repræsentere Rimmel – berømt for sit stærke look 

og sin trendsættende stil. Som supplement til hendes fænomenale succes som model er hun 

også en værdsat skuespiller med et fantastisk karriere foran sig – ligeledes inspirerer hun 

unge piger gennem sin fanbase på over 36 million følgere på social media platforme. 

  

Når tankerne går på hendes nye partnerskab med Rimmel London, siger Cara Delevingne: 

“Jeg er beæret over at skulle arbejde med Rimmel. Det var det første makeup mærke jeg 

blev introduceret til som teenager. Jeg er en London pige helt ind i sjælen og Rimmel fanger 

og repræsenterer virkelig byens edgy, kosmopolitiske beauty stil.” 



  

Johanna Bussinelli, Chief Marketing Officer of Colour Cosmetics hos Coty som bl.a. ejer 

Rimmel London, siger: “Cara Delevingne er den perfekt personalisering af det 

trendsættende Rimmel mærke og den edgy, streetwise personlighed. Med hendes dristige, 

moderne look, knivskarpe fashion forståelse og stålsatte holdning til at skønhed kommer 

indefra, er Cara globalt set beundret for sin individualitet og personlige udtryksform. Hun vil 

blive en stærk tilføjelse til brandet, inspirere en ny generation af kvinder og iscenesætte en 

anderledes side af det eklektiske  

London look.” 

  

Montse Passolas, Vice President of Global Marketing hos Rimmel London, tilføjer: “Cara 

Delevingne’s iøjnefaldende look og unikke stilforståelse gør hende til personificeringen af 

“Rimmel cool”. Med hendes enorme talent og frygtløse stil, er hun en ægte inspirator for 

yngre kvinder overalt. Cara Delevingne har også en enestående online tilstedeværelse, som 

vi hos Rimmel kan bruge til at komme i kontakt med vores brugere. Hun er en ikonisk britisk 

ambassadør og en fantastisk partner for mærket”    

 

 

For mere information kontakt:  Amaze Communication 

 

 
 
Om Coty Inc. 
Coty er en ledende global beauty virksomhed med en nettoindtægt på $4.4 mia. i sidste  
regnskabsår. Coty blev skabt i Paris i 1904 og huser en portefølje af kendte dufte, makeup 
og hud- og kropspleje brands, som sælges i over 130 lande. Coty’s brands inkluderer stærke 
serier som Adidas, Calvin Klein, Chloé, DAVIDOFF, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, 
Rimmel og Sally Hansen. 
 
Se www.coty.com for yderligere info om Coty Inc. 
 

http://www.coty.com/

