
 

 

 

 

A Rimmel London apresenta  

CARA DELEVINGNE  

Como nova embaixadora da marca 

 

 

Londres, 13 de Abril 2016 – Hoje a Rimmel London anunciou uma nova presença no seu 

portifolio de embaixadoras da marca. A multitalentosa actriz e modelo inglesa Cara 

Delevingne junta-se à família Rimmel. A Londrina de 23 anos irá ser a estrela numa serie de 

campanhas a produtos inovadores da marca. 

 

Conhecida pelo seu look único e estilo trendy Cara Delevingne é uma escolha natural para 

representar a Rimmel. Para além do seu fenomenal sucesso como modelo, ela é uma actriz 

virtuosa com uma carreira brilhante pela frente e uma inspiração para outras jovens com 

uma base de mais de 36 milhões de seguidores nas redes sociais. 

 

Acerca da sua nova parceria com a Rimmel,  Cara Delevingne diz: “ Sinto-me honrada por 

estar a trabalhar com a Rimmel. É a primeira marca de maquilhagem com a qual tive 

contacto na adolescência. Sou uma rapariga Londrina até ao fim e a Rimmel captura e 

representa a essência cosmopolita e trendy da cidade como nenhuma outra marca.” 



  

Johanna Bussinelli, Director de Marketing de Maquilhagem na Coty diz: “Cara Delevingne é 

perfeita para o caracter trendy da Rimmel com a sua personalidade citadina e moderna. 

Com o seu look arrojado, moderno e a confiança de quem sabe que a beleza vem do interior 

de cada um de nós, Cara é admirada a nível mundial pela sua individualidade e expressão. 

Ela será uma adição poderosa inspirando uma nova geração de mulheres e mostrando uma 

nova faceta do look ecléctico de Londres.” 

  

Montse Passolas, o vice-presidente do Marketing Global da Rimmel London diz ainda: “o look 

fantástico e sentido de estilo único da Cara Delevingne significam que ela é a personificação 

do Rimmel cool. Com os seus muitos talentos e espirito indomável, ela é uma verdadeira 

inspiração para as jovens mulheres de todo o mundo. Cara tem ainda uma presença 

fenomenal online e nas redes sociais que falam directamente aos nossos consumidores pois 

é onde passam a maior parte do seu tempo. É uma embaixadora icónica para Londres e 

uma fantástica parceira para a marca.” 

 

  

 
 
 


