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Viking Line öppnar världens första flytande Victoria’s Secret 
Beauty & Accessories-butik  
 
Idag, 18 november, öppnar Viking Line världens första flytande Victoria’s Secret 
Beauty & Accessories-butik. Butiken finns ombord på M/S Viking Grace, som  
dagligen trafikerar rutten mellan Stockholm och Åbo, via Mariehamn. I butiken  
har passagerarna möjlighet att shoppa allt ifrån skönhetsprodukter och parfymer 
till trosor och väskor. Victoria’s Secret, som är USA:s ledande tillverkare av  
underkläder och skönhetsprodukter, är en efterlängtad nykomling hos rederiet. 
 
Viking Line har sedan februari 2014 erbjudit  
utvalda skönhetsprodukter från Victoria’s Secret 
ombord. Nu utökas sortimentet då M/S Viking 
Grace öppnar en hel butik fylld med produkter 
från det amerikanska underklädesmärket. I och 
med detta blir butiken världens första ombord 
på ett kryssningsfartyg. Passagerarna kommer att 
frestas med ett breddat utbud bestående av 
bland annat eftertraktade Victoria’s Secrets 
Beauty-produkter, trosor, väskor, plånböcker 
och solglasögon. 
 
– Vi är stolta över att få en egen Victoria’s Secret Beauty & Accessories-butik och samtidigt kunna  
erbjuda ett nytt internationellt toppvarumärke till en bredare marknad i Sverige. Vårt mål är att erbjuda 
passagerarna attraktiva produkter och varumärken i kombination med högklassiga shoppingupplevelser. 
Att shoppa i en stilig miljö och att utöka sortimentet med ett av världens mest kända varumärken är ett 
led i detta mål, säger Eva Rehnström, Viking Lines Purchasing and Sales Manager Beauty & Fashion. 
   
Butiken kommer erbjuda resenärerna lyxiga och färgglada produkter i äkta Victoria’s Secret-stil.  
 
 
Tilläggsinformation: 
Helena Kneck, Informationschef Viking Line (Sverige), tel: 08-452 41 49, www.vikingline.se 
 
Eva Rehnström, Purchasing and Sales Manager Beauty & Fashion, tel: +358 40 553 5271, e-post: 
eva.rehntstrom@vikingline.com 
 
 
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. 
 
Om Agora Trading 
Agora Trading är ett privatägt bolag inom detaljhandelsbranschen. Bolagets primära verksamhet består av att öppna och 
driva affärer inom detaljhandeln. 

 
 
 
 


