
 

 

 

 

A RIMMEL BEMUTATJA ÚJ NAGYKÖVETÉT 

CARA DELEVINGNE  

 

 

London, 2016. Április 13. – A mai nap folyamán a Rimmel izgalmas bejelentést tett, 

megnevezte, hogy ki lesz a márka új nagykövete. Ezentúl a sokoldalú angol modell-

színésznő, Cara Delevingne is a Rimmel család tagja. A londoni születésű, 23 éves ifjú sztár 

képviseli a kampányokban a trendi kozmetikai márkát.  

Hatásos megjelenése és trend-diktáló személyisége alapján természetes volt, hogy 

képviselje a Rimmelt. Modellként hatalmas sikereket ért el, különleges tehetséggel 

megáldott színésznő, aki előtt fényes jövő áll, mindezeken túl egy inspiráló személyiségű 

fiatal nő, akinek világszerte mintegy 36 millió követője van a közösségi oldalakon.   

  

A Rimmel Londonnal kötött együttműködéssel kapcsolatban  Cara Delevingne elmondta: 

“Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy a Rimmellel dolgozhatom. Tinédzserként ez volt az 

első dekorkozmetikai márka, amit használtam és imádtam. Ízig-vérig londoni lány vagyok és 

a Rimmel pont olyan stílust közvetít, mint amilyen maga a város, trendi, vagány, 

kozmopolita megjelenést garantál.” 

 



 Johanna Bussinelli, a Coty dekorkozmetikai részlegének vezetője így nyilatkozott: “Cara 

Delevingne vagány, fiatal, nagyvárosi stílusa tökéletesen képviseli a divatdiktáló Rimmel 

márkát. Hangsúlyos, modern megjelenése, vad, zabolázatlan divatstílusa, a belőle áradó 

magabiztosság és öntudat mind elismerésre méltó. Az ő személyisége új lendületet visz a 

márka életébe, a nők új generációját fogja inspirálni arra, hogy mutassák be az eklektikus 

londoni stílus számtalan arcát.  

 

Montse Passolas, a Rimmel London vezérigazgatója hozzátette: “Cara Delevingne egyéni, 

forradalmi stílusa, a divat iránti különleges érzéke teszi őt alkalmassá arra, hogy 

megszemélyesítse a Rimmel márkát. Bámulatos tehetsége és félelmet nem ismerő, szabad 

lelkülete világszerte inspirálni fogja a nőket. Cara Delevingne óriási követői táborral 

rendelkezik a közösségi médiában, akiket 

A Rimmel rajta keresztül elérhet és így megszólíthatja a törzsközönségét. Ő egy igazi britt 

nagykövet és a márka fantasztikusan értékes partnere. “  

 
Az izgalmas és rendkívüli együttműködést ünnepelve a Rimmel lélegzetelállító módon jelenti 

be Carát:   megszervezi az eddigi első és egyetlen Global Snapchat sajtókonferenciát, mely a 

Rimmel rajongók és követők számára egyedülálló lehetőséget teremt, hogy közvetlenül is 

kapcsolatba lépjenek a márka új reklámarcával.  A Z generációs  vásárlók újságírókká 

válhatnak egy napra, hiszen lehetőséget kapnak arra, hogy az őket legjobban 

foglalkoztató  kérdéseket feltegyék Carának a #RimmelxCara felhasználásával. A 

sajtókonferencia időpontja 2016. április 15. amikor Cara ÉLŐBEN, a Snapchat-en keresztül 

megválaszolja a neki nyilvánosan feltett kérdések közül kiválasztott kedvenceit. 
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A Coty-ról. 
 
A Coty a szépségipar egyik vezető nagyhatalma, 2014 július 30-al záródó pénzügyi évében 
forgalma elérte a 4,6 milliárd $-t. A piac tiszta, átlátható szereplője, portfoliója ismert illat, 
dekor kozmetikai és bőrápolási márkákat foglal magába, melyeket a világ 130 országában 
árusítanak. Márkái közé tartozik az adidas kozmetikumok, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Marc 
Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel and Sally Hansen. 
 
További információért látogasson el a www.coty.com oldalra. 

http://www.coty.com/

