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Finlands första Victoria’s Secret Beauty & Accessories-butik på 

M/S Viking Grace överträffade förväntningarna 

Efterfrågan på USA:s mest omtyckta underkläder och skönhetsprodukter har 

överträffat alla förväntningar i Finlands första Victoria’s Secret Beauty & Accessories-

butik, som öppnade på M/S Viking Grace i november 2014. Det är i synnerhet 

parfymerna och modeprodukterna som toppar Viking Lines försäljningsstatistik. 

Victoria’s Secret Beauty & Accessories (VSBA)-butiken har fått en trogen kundkrets, 

och många kunder har besökt butiken flera gånger.  

De mest populära Victoria’s Secret-produkterna på de Röda båtarna är kroppssprayer, 

lyxiga trosor och väskor. Produkterna intresserar passagerare i alla åldrar, och den 

sensuella butiken på M/S Viking Grace lockar, förutom kvinnor, också män. 

– Vår Victoria’s Secret Beauty & Accessories-butik på M/S Viking Grace har 

blivit väldigt populär. Vi visste att varumärket är ytterst efterfrågat, men vi 

väntade oss ändå inte ett så här stort intresse. Vi har också fått mycket positiv 

kundrespons av resenärer som besökt butiken, säger Eva Rehnström, Viking 

Lines Purchasing and Sales Manager, Beauty & Fashion. 

 

Victoria’s Secret-nyheter på hyllorna 

VSBA-butiken erbjuder olika klassiker året om, men det som gör varumärket verkligt 
spännande är att Victoria’s Secret även presenterar nyheter löpande under året. En nyhet i 
butikssortimentet under våren var den första parfymen för herrar, Very Sexy Platinum for 
Him, och kroppsprodukter ur PINK-serien. 
  

– Just nu är det i synnerhet solglasögon, specialdofter och sommarväskor som 
är efterfrågade. I höst utlovas vackra nya slags trosor, väskor och 
kosmetiknyheter. Den nya produktserien i vårt höstsortiment är 
hårvårdsprodukter, säger Eva Rehnström. 

 
 
VSBA-butiken ombord på M/S Viking Grace erbjuder shoppinguppplevelser i en sofistikerad 
miljö. Det är världens första och enda VSBA-butik på ett kryssningsfartyg, och den bjuder 
kunderna på lyx och strålande färgmättnad i äkta Victoria’s Secret-stil och med Victoria’s 
Secret-änglar på en videovägg. 
 
 

Ytterligare information: 

Eva Rehnström, Purchasing and Sales Manager Beauty & Fashion 

eva.rehnstrom@vikingline.com, +358 18 27 000  
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Johanna Boijer-Svahnström, Informationsdirektör, Corporate Communications, 

johanna.boijer@vikingline.com, +358 18 27 000 

Om Victoria’s Secret 

Victoria’s Secret, den ledande återförsäljaren av damunderkläder och skönhetsprodukter, är 
en del av Limited Brands (NYSE:LTD). Varumärket kännetecknas av sina moderna och 
modeinspirerade kollektioner av damunderkläder, parfymer och kosmetika, supermodeller 
och världsberömda modevisningar. Bolaget erbjuder sina produkter i över 1 000 butiker, i en 
ikonisk katalog och genom onlinebutiken VictoriasSecret.com. 
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