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Land Rover werkt voor 'Live for the City'-
campagne samen met britse activiste en model
Adwoa Aboah
Land Rover is een samenwerking aangegaan met Adwoa Aboah, een Britse

activiste en model. Zij maakte voor de nieuwe 'Live for the City'-campagne een

serie films, die de creativiteit en innovatie van hedendaagse steden benadrukt.

In de serie onthult Adwoa Aboah haar liefde voor Londen en legt ze uit hoe de stad haar

inspireert op het gebied van creativiteit en haar revolutionaire werk, terwijl ze rondrijdt in de

nieuwe Range Rover Evoque van Land Rover.

⏲

https://jlrnederland.pr.co/


Adwoa Aboah: “London is a huge part of my identity and it's taught me so much. One of the

most special things about the city is the huge diversity that we have and with that, the passion

and understanding for others that we learn. I find myself so inspired when I travel around the

city and I love the energy and vibrancy in London, but it’s also so important to find a haven

within the city bustle for inspiring creativity. Land Rover's 'Live for the City' campaign is

connecting like-minded creatives to their cities, and it's great to be able to work with so many

of my friends on the London series.”

Adwoa Aboah is een van de belangrijkste gezichten in de mode-industrie en was het gezicht van

wereldwijde campagnes voor Dior, Calvin Klein en Marc Jacobs. Ook liep ze de catwalk voor

Chanel, Fendi en Versace en sierde ze in 2015 de cover van de Italiaanse Vogue. Daarvoor

werkte ze als stylist en creative director.

De eerste film is te bekijken via deze link.

https://www.youtube.com/watch?v=ewg1MK9ywug
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OVER JAGUAR LAND ROVER NEDERLAND

Onze merken kenmerken zich door een lange historie van innovatie en design. Jaguar maakte zijn debuut in
1935 en Land Rover werd geïntroduceerd in 1948.

Vanaf hun introductie zijn onze merken altijd toonaangevend geweest op het gebied van technische innovatie in
alle disciplines van personenauto- en 4x4-ontwikkeling. Met onze revolutionaire technologieën, prestaties en
vakmanschap hebben wij steeds opnieuw grenzen verlegd in de auto-industrie. Onze inspanningen hebben
geleid tot enkele van de meest iconische modellen die ooit op de weg zijn verschenen.
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