
 

 

 

 

 

CARA DELEVINGNE ON RIMMELIN UUSI BRAND AMBASSADOR 

 

 

Rimmel London saa huhtikuussa uuden mallikasvon, kun malli ja näyttelijä Cara Delevingne 

liittyy Rimmelin brändilähettiläiden joukkoon. Lontoossa syntynyt 23-vuotias Cara Delevingne 

tulee näkymään laajasti Rimmelin mainoskampanjoissa. 

  

Vahvasta lookistaan ja trendien edelläkävijyydestään tunnettu huippumalli Cara Delevingne 

on luonut uraa myös näyttelijänä, ja lisäksi nuori nainen inspiroi sosiaalisen median 

kanavissaan yli 36 miljoonaa seuraajaansa.  

 

“Rimmel oli ensimmäinen meikkibrändi johon tutustuin teini-ikäisenä, ja on kunnia 

työskennellä Rimmelin kanssa. Olen todellinen London girl, ja Rimmel edustaa täydellisesti 

Lontoon ainutlaatuista tyyliä”, Cara Delevingne kommentoi yhteistyötä.  

  

“Cara Delevingne on täydellinen edustaja vahvana trendien edelläkävijänä tunnetulle 

Rimmelille, ja hänen modernia lookiaan, rohkeaa tyylitajuaan ja itsevarmuuttaan ihaillaan 

kaikkialla maailmassa. Cara on vahva lisä brändille, sillä hän inspiroi uutta naisten 



sukupolvea ja tuo uudenlaisen kulman London lookiin”, kuvailee Johanna Bussinelli, Cotyn 

Chief Marketing Officer of Colour Cosmetics.   

 

“Cara Delevignen näyttävä look ja ainutlaatuinen tyylitaju tekevät hänestä Rimmelin ja 

London lookin täydellisen ilmentymän. Hän on paitsi lahjakas, myös peloton ja itsevarma, ja 

hän inspiroi nuoria naisia kaikkialla. Cara näkyy myös vahvasti sosiaalisessa mediassa ja 

hänellä on valtava fanikunta sosiaalisen median kanavissa, joiden kautta myös Rimmel 

tavoittaa kiinnostuneet kuluttajat”, Rimmelin Vice President of Global Marketing Montse 

Passolas lisää. 

   

 

Lisätiedot 
 
BERNER OY, Kuluttajatuotteet-osasto 
Maria Rämö, puh. 0207 91 4527, sähköposti: maria.ramo@berner.fi 
 
Coty Inc. on maailman johtava kauneusalan yritys, joka on perustettu Pariisissa vuonna 
1904. Tänä päivänä Coty edustaa tuoksuja, värikosmetiikkaa ja vartalonhoitotuotteita, joita 
myydään yli 130 maassa. Cotyn tuoteportfolioon kuuluvat muun muassa adidas, Calvin 
Klein, Chloé, DAVIDOFF, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel ja Sally Hansen. 
www.coty.com 
 
Berner Oy on vuonna 1883 perustettu vakavarainen suomalainen perheyritys, jonka 
laadukkaat kotimaiset ja kansainväliset brändit ovat kiinteä osa suomalaista arkea. 
Toimintaamme ohjaa halu tarjota asiakkaillemme vain parhaita tuotteita ja parasta palvelua. 
Konsernimme liikevaihto vuonna 2015 oli 289,3 miljoonaa euroa, omavaraisuusaste 76,9 % ja 
henkilöstömäärä 524. Pääkonttorimme, tuotekehityksemme ja tuotantolaitoksemme sijaitsevat 
Suomessa, tytäryhtiömme Ruotsissa ja Baltiassa.  
 
Oman tuotekehityksemme tunnettuja merkkejä ovat muun muassa XZ, LV, Herbina, Heti, 
GreenCare, Korrek, Lasol, Nokian Jalkineet sekä Rajamäen tuoteperhe. Johtavana kosmetiikan 
maahantuojana Berner edustaa Suomessa myös monia kansainvälisiä merkkejä, kuten Calvin 
Klein, Chloé, Clarins, IsaDora, Marc Jacobs, philosophy, Rimmel ja Sensai. Lisätietoja: 
www.berner.fi 
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