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Suomen ensimmäisen Victoria’s Secret Beauty &  

Accessories -myymälän suosio on ylittänyt odotukset M/S Viking 

Gracella 

 

Yhdysvaltain johtavien alusvaate- ja kauneudenhoitotuotteiden suosio on lyönyt 

kaikki odotukset Suomen ensimmäisessä Victoria’s Secret Beauty & Accessories -

myymälässä, joka avasi ovensa M/S Viking Gracella marraskuussa 2014. Erityisesti 

hajusteiden ja muotituotteiden saralla Victoria’s Secretin tuotteet keikkuvat Viking 

Linen myyntitilastojen kärjessä. Victoria’s Secret Beauty & Accessories (VSBA) -

myymälälle onkin muodostunut uskollinen kanta-asiakaskunta, ja monet asiakkaat 

ovat ehtineet vierailla liikkeessä jo useita kertoja.  

 

Punaisten laivojen Victoria’s Secretin hittituotteiksi ovat nousseet vartalosuihkeet, 

luksusalushousut ja laukut. Tuotteet ovat herättäneet kiinnostusta kaikenikäisten 

matkustajien joukossa. M/S Viking Gracelta löytyvä sensuelli myymälä on houkutellut 

asiakkaikseen naisten lisäksi myös miehiä. 

– M/S Viking Gracella sijaitsevan Victoria’s Secret Beauty & Accessories -
myymälämme suosio on ollut todella huima. Tiesimme, että tuotemerkki on 
valtavan kiinnostava, muttemme siltikään osanneet odottaa näin suurta 
asiakasryntäystä. Olemme saaneet myös erittäin runsaasti ilahtunutta 
asiakaspalautetta myymälässä vierailleilta matkustajilta, kertoo Viking Linen 
kauneus- ja muotituotteiden osto- ja myyntipäällikkö Eva Rehnström.  
 

Victoria’s Secret -uutuuksia myyntiin 

VSBA-myymälä tarjoaa vuoden ympäri erilaisia klassikoita, mutta brändistä tekee erityisen 
jännittävän se, että Victoria’s Secret tuo pitkin vuotta valikoimiinsa myös paljon uutta. 
Kevään erikoisuutena liikkeen valikoimissa oli ensimmäistä kertaa miehille suunnattu tuoksu 
Very Sexy Platinum for Him sekä PINK-sarjan vartalotuotteet.  
 

– Juuri nyt tuotevalikoiman aurinkolasit, erityistuoksut ja kesälaukut ovat 
suuressa suosiossa. Syksyllä on luvassa kauniita, uudenlaisia alushousuja ja 
laukkuja, sekä meikkiuutuuksia. Uutena tuotesarjana saamme syksyllä 
valikoimiimme myös hiustenhoitotuotteet, Eva Rehnström iloitsee. 

 
 
M/S Viking Gracen VSAB-myymälä tarjoaa ostoelämyksen hienostuneessa ympäristössä. 
Kyseessä on maailman ensimmäinen ja ainoa risteilyalukselta löytyvä VSBA-liike, ja se 
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esittelee tyylilleen uskollisesti asiakkailleen luksusta ja upeaa värikylläisyyttä ja videoseinällä 
esiintyvät Victoria’s Secretin enkelit.  
 

Lisätietoja: 

Eva Rehnström, Purchasing and Sales Manager Beauty & Fashion 

eva.rehnstrom@vikingline.com, +358 18 27 000  

Johanna Boijer-Svahnström, tiedotusjohtaja, Corporate Communications, 
johanna.boijer@vikingline.com, +358 18 27 000 
 

Victoria’s Secret 

Victoria’s Secret, johtava alusasujen ja kauneudenhoitotuotteiden vähittäiskauppa, on osa 

Limited Brands –yhtiötä (NYSE:LTD). Brändi on tunnettu moderneista ja muodikkaista 

alusasukokoelmista, ylellisistä hajuvesistä ja kosmetiikasta, kuuluisista huippumalleista sekä 

maailmanlaajuisesti tunnetuista muotinäytöksistä. Yhtiön tuotteet ovat saatavilla yli 1000 

kaupassa, jo ikoniksi muodostuneessa esitteessä ja VictoriasSecret.com-online-kaupassa. 
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