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Suomen ensimmäinen Victoria’s Secret Beauty & Accessories -

myymälä juhlii syntymäpäiviään – tiedossa tarjouksia ja 

joululahjavinkkejä 

Suomen ensimmäinen Victoria’s Secret Beauty & Accessories (VSBA) -myymälä avasi 

ovensa M/S Viking Gracella 18.11.2014, ja nyt ensimmäisen syntymäpäivänsä 

kunniaksi myymälä täyttyy upeista tarjouksista ja kilpailuista pitkin juhlaviikkoa. 

Myymälän suosio on ylittänyt Viking Linen odotukset ja houkutellut laivalle jatkuvasti 

uusia matkustajia. 

Ainutlaatuisessa 70 neliömetrin kokoisessa VSBA-merimyymälässä on tarjolla upea 

valikoima tämän Yhdysvaltain johtaviin brändeihin lukeutuvan merkin alusvaatteita ja 

kauneudenhoitotuotteita. Punaisten laivojen suosituimpia Victoria’s Secret -tuotteita ovat 

glamour-alushousut, vartalosuihkeet ja laukut.  

– Myymälän suosio on pitänyt pintansa, vaikka Victoria’s Secret -tuotteita onkin 
nykyään saatavilla myös muualla Suomessa. Innokkaimmat fanit lähtevät 
laivalle pelkästään myymälän takia. Matkustajiamme ilahduttavat erityisesti 
Victoria’s Secret -tuotevalikoimamme laajuus ja edullisuus. Tuotteita myydään 
tax-free-hinnoin, minkä ansiosta ne ovat jopa huokeampia kuin esimerkiksi 
eurooppalaisilla lentokentillä, vinkkaa Viking Linen kauneus- ja muotituotteiden 
osto- ja myyntijohtaja Eva Rehnström.  

 

VSBA-myymälän valikoima päivittyy kuusi kertaa vuodessa, joten tarjolla on aina kauden 

kuumimpia uutuustuotteita. Nyt joulunalusaikaan myymälä on täynnä ihania 

joululahjaideoita, esimerkiksi suosituimmista tuotteista koottuja valmiita lahjasettejä. Upea 

lahjavinkki on myös syksyn uutuustuote, Victoria’s Secret -pyjama, jota on saatavilla kahta 

eri väriä. 

 
Myydyimmät Victoria’s Secret -tuoteryhmät M/S Viking Gracella: 

1. Tuoksut 
2. Alushousut 

3. Laukut 

4. Kosmetiikkalaukut 

5. Aurinkolasit 

Myydyimmät Victoria’s Secret -tuoksut M/S Viking Gracella: 

1. Bombshell Edp 
2. Pure Daydream Fragrance Mist 

3. Sexy Little Things Noir Tease Edp 

4. Sheer Love Fragrance Mist 

5. Pure Seduction Fragrance Mist 
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Lisätietoja: 

Eva Rehnström, Purchasing and Sales Manager Beauty & Fashion, 

eva.rehnstrom@vikingline.com, puh. +358 18 270 00  

 

Victoria’s Secret 

L Brands -konserniin kuuluva Victoria’s Secret on Yhdysvaltain johtavimpia naisten 

alusvaatteiden ja kauneudenhoitotuotteiden jälleenmyyjä. Brändi tunnetaan moderneista ja 

muodikkaista alusvaatemallistoistaan, laadukkaista tuoksuistaan, huippumallien kanssa 

tekemästään yhteistyöstä ja maailmankuuluista muotinäytöksistään. Yli tuhat alusvaate- ja 

kauneustuoteliikettä, VictoriasSecret.com-verkkokauppa ja ikoninen tuotekatalogi takaavat, 

että asiakkaat voivat ostaa brändin tuotteita missä ja milloin tahansa. 

 
 


