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Den finska finalen i Miss Model of the World avgörs på M/S Viking 
Grace 
 
Det bjuds på skönhet och glamour när den finska finalen i tävlingen Miss 
Model of the World avgörs på Viking Grace den 7 oktober 2013. Förutom de 
vackra modellerna får vi se stiliga kreationer av toppdesignern Jukka Rintala. 
 
Tävlingen går ut på att hitta nya, potentiella ansikten för de främsta leden i modellbranschen, 
både för den finska och den internationella marknaden. Personlighet, scenutstrålning, 
språkkunskaper och mått som lämpar sig för modellyrket är kriterier som bedöms. 
 
 
Tävlingen kulminerar i finalen på M/S Viking Grace  
 
Deltävlingar har hållits på olika håll i Finland under våren och sommaren. Modellagenturen 
Fashion Team medverkade i uttagningsfasen och utsåg de modeller som hade den största 
potentialen. Vinnarna i deltävlingarna tävlar nu i den finska finalen på Viking Grace. 
 

- Vi tycker att det är fantastiskt att kunna erbjuda passagerarna upplevelser av 
alla de slag. I och med att den här finalen hålls på Viking Grace kan våra 
kunder ta del av glamour och toppmode på Östersjön. Eftersom fartyget 
representerar toppdesign, skönhet och innovationer inom sin egen bransch 
utgör det en utmärkt miljö för finalen, säger underhållningschef Lotta Bergman 
på Viking Line. 

 
Segraren i Miss Model of the World-finalen representerar Finland i den internationella 
tävlingen som hålls i Kina i slutet av oktober. År 2012 representerades Finland av Anniina 
Bouthouri, som tog sig till tävlingen via ett modellcasting-evenemang. 
 

- En förstklassig final med fantastiska modeller är att vänta. I den internationella 
tävlingen ifjol belönades Finlands representant som den modell som tog sig 
bäst på bild, berättar Marjo Sjöroos från Fashion Team.  

 
Finalen avgörs på M/S Viking Grace den 7 oktober 2013 och för arrangemanget ansvarar 
Marjo Sjöroos från Fashion Team. Sjöroos är internationell direktör för Miss Model of the 
World Suomi.  
 
 
 
Mer information: 
Christa Grönlund, informationschef Marketing Communications, Viking Line, 
christa.gronlund@vikingline.com, tfn +358 9 123 5242 
Marjo Sjöroos, internationell direktör för Miss Model of the World Suomi, Mallitoimisto 
Fashion Team, marjo.sjoroos@fashionteam.fi, tfn +358 400 720 071 


