
 
 

 

RIMMEL LONDON'DAN, RITA ORA İLE ULUSLARARASI LONDON LOOK 

YARIŞMASI 

Rimmel'in Dünya Elçisi Siz Olabilirsiniz 

 

Tüm makyaj sanatçılarının, blogger ve vloggerların dikkatine! Rimmel London, en mükemmel 

ve en çağdaş #LondonLook stilini keşfetmenizi istiyor; unutmayın, güzellik alanındaki en 

önemli isimlerden biri siz olabilirsiniz.  

 

Modanın öncüsü makyaj markası, güzellik vloggerlığı alanında yeni yüzler bulmak için dünya 

çapında bir yetenek avı başlatıyor: Rita Ora ile Uluslararası London Look Yarışması 

Ünlü şarkıcı-söz yazarı ve Rimmel elçisi Rita Ora ile dünya çapında düzenlenecek olan bu 

yetenek avı, olağanüstü güzellik yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve onlardan bir yıldız 

yaratmayı amaçlıyor. En tutkulu ve yetenekli kişi, Rimmel'in online elçisi olarak büyük bir üne 

kavuşacak ve London Look stilini dünyanın her köşesine taşıyacak. 

 

Rimmel London, 21 Aralık 2015 tarihinden itibaren tüm makyaj tutkunlarını video ya da 

fotoğraf yoluyla kendi London Look stillerini yaratarak renkli kişiliklerini ve makyaj 

becerilerini herkese göstermeye davet ediyor. Katılımcılar hayatlarının fırsatını elde ederek, 

jet ile Londra'ya uçarak Rita Ora ile tanışma ve son teknoloji video prodüksiyon stüdyosu 

olan YouTube Space'de Rimmel London uzmanlarından oluşan ekiple çalışma şansı 

yakalayabilecekler. Kazananlar, güzellikle ilgili eğitim videolarını filme almak için gelişmiş 

YouTube teknolojisinden faydalanacaklar. Rimmel'i etkilemeyi başardıkları takdirde, 

Rimmel'in dünya elçisi olup, marka için düzenli olarak yeni online içerik oluşturacaklar. 

Şöhret sizi çağırıyor! 

 

Camillo Pane, Coty Büyüme ve Dijital Direktörü: “Uluslararası London Look Yarışması ile 
gurur duyuyoruz, çünkü tüm Rimmel müşterilerine marka ile etkileşimde bulunma ve üstün 
yaratıcılıklarını gösterme yolunda muhteşem bir fırsat sağlıyor. Güzellik blogger ya da 
vloggerlarının asla kaçırmak istemeyeceği bir fırsat bu. Bu yarışma, Coty'nin pek çok heyecan 
verici ve yenilikçi online girişim ile dijital kapasitesini nasıl güçlendirdiğinin harika bir örneği.”   

  



İlginizi çekti mi? Katılım çok basit: en muhteşem London makyaj stilinizi yaratın, video ya da 

fotoğrafınızı RimmelLondon.com adresine yükleyin ya da Instagram ve Twitter üzerinde 

Rimmel'i takip edip video ya da fotoğrafınızı #LONDONLOOK etiketi ile paylaşın. Video, 

fotoğraf ve vlog deneyimi gerekmemektedir; jüri için en önemli noktalar, orijinal fikir, stil ve 

duruş.  

 

Rimmel'den Mükemmel Stili Yaratmanızı Sağlayacak İpuçları 

Farklılık: Daha önce yapılanları inceleyin ve farklı olup öne çıkmaya çalışın. 

Fikir: Kıpkırmızı dudaklar? London stili gözler? İzleyicilerin #LondonLook stilinizi anlamalarına 

yardımcı olmak için eğlenceli bir tema ve başlık oluşturun. 

Ortam: İhtiyacınız olan her şey elinizin altında olacak şekilde en uygun ortamı oluşturun. 

Aydınlatma: Makyaj sürecinin detaylarının kolayca görülebilmesi için yüzünüzün iyi ışık 

aldığına emin olun. 

Ürün: Oluşturduğunuz stili kendilerinin de deneyebilmeleri için izleyicilere hangi Rimmel 

London ürünlerini kullandığınız hakkında bilgi verin. 

Duruş: Olabildiğince açıklayıcı olun ve eğlenceli yönünüzü de ortaya çıkarın. 

Montaj: Videonuzun daha akıcı olmasını sağlamak amacıyla hatalı bölümleri ya da sıkıcı 

kısımları videodan çıkartın. 

 

Rita Ora ile Uluslararası London Look Yarışması 21 Aralık 2015 ile 22 Ocak 2015 tarihleri 

arasında gerçekleşecek. Katılım bilgileri ve yarışma kuralları için, RimmelLondon.com adresini 

ziyaret edin. 

 

Daha Fazla Bilgi İçin:  <irtibat bilgileri>   

 

 
 
 
 
Coty Inc. Hakkında 
Coty, 30 Haziran 2015 sonu itibariyle 4.4 milyar USD net gelir elde etmiş global bir güzellik 
şirketidir.  1904 yılında Paris'te kurulmuş olan Coty, 130'u aşkın ülke ve bölgede satılan 
parfüm, renkli kozmetik ve cilt & vücut bakım ürünlerinden oluşan portföyü ile sadece 
güzellik alanında hizmet sunan bir şirkettir.  Coty'nin sunduğu ürünler arasında adidas, Calvin 
Klein, Chloé, DAVIDOFF, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel ve Sally Hansen 
gibi güçlü markalar yer almaktadır. 

 

Coty Inc. hakkında daha fazla bilgi için, www.coty.com adresini ziyaret edin. 


