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London, April 13th, 2016 – Idag annonserar Rimmel London ett spännande nytt tillskott i 

portfolion för märkesambassadörer. Mångsidigt begåvade brittiska modellen och 

skådespelerskan Cara Delevingne går med i Rimmelfamiljen. Londonfödda 23-åringen 

kommer att medverka i olika reklamkampanjer för varumärket. 

 

Berömd för sin starka look och trendsättande stil, Cara Delevingne är ett naturligt val som 

representant för Rimmel. Utöver sin fenomenala succé som modell, är hon även en begåvad 

skådespelerska med en lysande karriär framöver. Hon är en inspirerande ung kvinna med en 

betydande beundrarskara på över 36 miljoner följare på sociala medier. 

 

Vid tal om hennes nya samarbete med Rimmel London kommenterar Cara Delevingne: ”Jag 

är ärad att få arbeta med Rimmel. Det är det första sminkmärket jag introducerades för som 

tonåring. Jag är en Londontjej rakt igenom och Rimmel fångar och representerar 

sannerligen stadens vassa, världsomfattande skönhetsstil.”  

  



Johanna Bussinelli, marknadschef för Colour Cosmetics på Coty säger: ”Cara Delevingne är 

det perfekta förkroppsligandet av det trendsättande varumärket Rimmel, och dess vassa, 

gatusmarta personlighet. Med hennes vågade och moderna look, häftiga modekänsla och 

självsäkra ställning att äkta skönhet kommer inifrån är Cara Delevingne globalt beundrad för 

hennes individuella sätt att uttrycka sig på. Hon kommer bli ett kraftigt tillskott för 

varumärket och inspirera en ny generation unga kvinnor, detta genom att visa upp en 

annorlunda nyans av London looken.” 

 

Montse Passolas, Vice President för global marknadsföring på Rimmel London, tillägger: 

”Cara Delevingne slående look och unika känsla för stil resulterar i att hon är Rimmels 

coolhet personifierad. Med sin häpnadsväckande talang och orädda inställning är hon en 

sann inspiration för unga kvinnor världen över. Cara Delevingne har även en enorm närvaro 

på sociala medier genom vilket Rimmel kan nå ut till våra nyckelkunder. Hon är en ikonisk 

brittisk ambassadör och en fantastisk samarbetspartner för varumärket.” 

 

 

 

 

För mer information:  Serife.Ozdemir@saether.se  

 

 
 
Om Coty Inc. 
Coty är ett ledande kosmetikaföretag med en omsättning på 4,4 miljarder dollar för 
räkenskapsåret som slutade 30 juni 2015. Grundat i Paris 1904 är Coty ett renodlat 
kosmetikaföretag med en portfölj innehållande välkända dofter, smink- och 
kroppsvårdsprodukter i över 130 länder. Cotys produktutbud innefattar kraftiga märken så 
som Adidas, Calvin Klein, Chloé, DAVIDOFF, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel 
och Sally Hansen. 
 
För ytterligare information om Coty Inc., var god besök www.coty.com  
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