
 

 

 

 

 

RIMMEL O PREZINTĂ PE 

CARA DELEVINGNE 

NOUL BRAND AMBASSADOR 

 

Londra, 13 aprilie 2016 – Astăzi, Rimmel London anunță o nouă prezență fresh în portofoliul 

său de ambasadori de brand. Model și actriță multi-talentată, Cara Delevingne face parte de 

acum din familia Rimmel. Starul în vârstă de 23 de ani, născută în Londra, va fi protagonista 

unor campanii cool de promovare a brandului.  

 

Faimoasă pentru look-ul îndrăzneț și stilul care o poziționează ca trend-setter, Cara Delevingne 

este imaginea perfectă pentru a reprezenta brandul Rimmel London. Pe lângă faptul că are un 

succes uimitor ca model, este și o actriță talentată cu o carieră promițătoare, iubită și apreciată 

de întreaga comunitate de fani ce însumează 36 de milioane de followers pe platformele de 

Social Media. 

 



Discutând despre parteneriatul cu Rimmel London, Cara Delevingne comentează: „Sunt onorată 

să lucrez cu Rimmel. Este primul brand de make-up cu care am făcut cunoștință în adolescență. 

Sunt o London girl în adevăratul sens al cuvântului și pot spune ca Rimmel reprezintă perfect 

stilulurile edgy și cosmopolite ale orașului.” 

 

Johanna Bussinelli, Chief Marketing Officer al Colour Cosmetics din cadrul Coty, spune: „Cara 

Delevingne este întruparea perfectă a brandului trend-setter Rimmel și a personalității sale 

fresh. Datorită look-ului modern și îndrăzneț, stilului și atitudinii care inspiră ideea că 

frumusețea adevărată vine din interior, Cara Delevingne este apreciată la nivel global pentru 

personalitatea ei și modul în care o exprimă. Va fi o completare perfectă în portofoliul brandului, 

inspirând o nouă generație de femei și prezentând o altă latură a celebrului London Look.” 

 

Montse Passolas, Vicepreședinte al departamentului de Global Marketing la Rimmel London, 

adaugă: „Look-ul cool și stilul unic care o definesc pe Cara Delevingne demonstrează că este 

imaginea perfectă pentru Rimmel. Datorită talentelor uimitoare și atitudinii open-minded, ea 

este o adevărată inspirație pentru tinerele de pretutindeni. Cara Delevingne se bucură, de 

asemenea, de o prezență remarcabilă în online și Social Media, prin intermediul căreia Rimmel 

se poate adresa consumatorilor din target-ul său. Este un ambasador British iconic și un 

partener perfect pentru brand.” 

 

Pentru a sarbatori aceasta colaborare exceptionala, Rimmel va impartasi vestea parteneriatului 

intr-o maniera deosebita: va organiza pentru prima data o Conferinta Globala de Presa pe 

Snapchat, unde fanii Rimmel vor avea posibilitatea sa interactioneze cu noua ambasadoare a 

brandului, Cara. Tinerii din Generatia Z vor deveni jurnalisti pentru o zi avand sansa sa-i 

adreseze Carei cele mai curioase intrebari, folosind hashtag-ul #RimmelxCara. Data conferintei 

de Presa este 15 aprilie 2016, iar Cara va selecta cele mai interesante intrebari si va raspunde 

LIVE pe Snapchat. 

 

 

 

 

 



Despre Coty Inc.  

 

Coty este o companie globală de beauty, lider de piață, cu câștiguri nete de 4,4 miliarde de 

dolari în anul fiscal încheiat pe 30 iunie 2015. Fondată la Paris în 1904, Coty este o companie de 

beauty cu un portofoliu ce deține parfumuri celebre, produse de machiaj și îngrijire a pielii, 

vândute în peste 130 de țări și teritorii. Printre produsele Coty se numără branduri precum 

adidas, Calvin Klein, Chloé, DAVIDOFF, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel și Sally 

Hansen.  

 

Pentru mai multe informații despre Coty Inc., vă rugăm vizitați www.coty.com 

Contact PR local: Andreea Moritz: andreea.moritz@2activepr.ro 
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