
 

 

 

 

RIMMEL’İN YENİ MARKA ELÇİSİNİ DUYURDU: 

CARA DELEVINGNE  

 

 

Bugün, Rimmel London marka temsilci portföyüne yaptığı yeni bir heyecan verici haberi 

duyuruyor. Çok yetenekli İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne Rimmel ailesine katılıyor. 

Londra doğumlu 23 yaşındaki yıldız, en modern renk markası için bir dizi reklam 

kampanyasında başrol oynayacak. 

  

Güçlü görünüşü ve trend belirleyici stiliyle ünlü olan Cara Delevingne, Rimmel’i temsil etmek 

için doğal bir seçimdir. Model olarak olağanüstü başarısının yanı sıra, önünde mükemmel bir 

kariyer olan yetenekli bir oyuncu ve sosyal medya platformlarında 36 milyonu aşkın takipçi 

ile geniş hayran kitlesine sahip hayranlık uyandıran bir kadın. 

  

Rimmel London ile yeni ortaklığı hakkında konuşan Cara Delevingne şu yorumları yaptı: 

“Rimmel ile çalışmaktan onur duyuyorum. Bu, bir genç kız olarak tanıştığım ilk makyaj 

markası. Tepeden tırnağa bir Londra kızıyım ve Rimmel gerçek anlamda şehrin belirgin, 

kozmopolit güzellik stillerini yakalıyor ve temsil ediyor.” 

  

 



Coty’de Renkli Kozmetikler Pazarlama Kurulu Başkanı olan Johanna Bussinelli şunları söyledi: 

“Cara Delevingne trend belirleyici Rimmel markasının ve bu markanın belirgin, şehirli 

kişiliğinin mükemmel bir somut örneğidir. Cesur, modern görünüşü, sert moda anlayışı ve 

gerçek güzelliğin içten geldiğine dair kendinden emin duruşu sayesinde, Cara özgünlüğü ve 

kendini ifade edişi için dünya çapında hayranlık uyandırıyor. Yeni kadın nesline ilham vererek 

ve eklektik Londra görünüşünün farklı bir yönünü gözler önüne sererek markaya büyük bir 

katkıda bulunacaktır.” 

  

Rimmel London’da Küresel Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan Montse 

Passolas ise şunları ekledi: “Cara Delevingne ’in çarpıcı görünüşü ve benzersiz stil anlayışı, 

Rimmel cool’un canlı örneği olduğu anlamına geliyor. Olağanüstü yetenekleri ve korkusuz 

ruhu sayesinde, dünyanın her yerinde genç kadınlar için gerçek bir ilham kaynağı. Aynı 

zamanda, Cara Rimmel’in ulaşabileceği ve temel tüketicilerine hitap edebileceği büyük bir 

sosyal medya takipçisine sahip. Cara Delevigne, ikonik bir İngiliz temsilci ve marka için 

harika bir ortak.” 
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