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Viking Line först i Finland och på Östersjön med Victoria’s Secret 
Beauty 

 
Ett av världens mest kända 
varumärken har kommit till 
Östersjön. Viking Line kan nu 
erbjuda skönhetsprodukter 
från Victoria’s Secret Beauty 
till passagerarna på alla sina 
fartyg. Företagets produkter 
har inte tidigare varit 
tillgängliga för konsumenter i 
fysiska butiker i Finland eller 
på Östersjön. 

 

 

De nya produkterna lanserades på Viking Lines fartyg förra veckoslutet. USA-baserade 
Victoria’s Secret är den ledande leverantören av underkläder och skönhetsprodukter för 
kvinnor.  

– Victoria’s Secret är ett av världens mest eftertraktade varumärken. Efterfrågan har varit 
stor bland våra resenärer, särskilt yngre kvinnor. Vi är därför extra glada och stolta över att 
nu vara först i Finland och på Östersjön med att kunna erbjuda en bred kollektion produkter 
från Victoria’s Secret Beauty, säger Eva Rehnström, Purchasing and Category Manager, 
Beauty & Fashion, på Viking Line. 
 
Sortimentet består av över femtio produkter, från parfymer till kroppsvårdsprodukter. Utbudet 
kan variera något mellan de olika fartygen. 
 
I kollektionen ingår bland annat den prisbelönta parfymen Victoria’s Secret Bombshell, 
populära Tease och VS Fantasies, nya parfymer så som Seduction samt olika 
kroppsvårdande produkter. 
 
Viking Line samarbetar med detaljhandelsbolaget Agora Trading kring lanseringen av de nya 
skönhetsprodukterna.  

Tilläggsinformation: 
Eva Rehnström, Purchasing and Category Manager, Beauty & Fashion, 
eva.rehnstrom@vikingline.com, +358 40 553 5271 
Christa Grönlund, informationschef, Viking Line Finland, christa.gronlund@vikingline.com,  
+358 9 123 5242 
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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, vilket innebär att kunder kan köpa Victoria’s Secret-produkter när 
som helst och var som helst. 

Om Agora Trading 
Agora Trading är ett privatägt bolag inom detaljhandelsbranschen. Bolagets primära verksamhet 
består av att öppna och driva affärer inom detaljhandeln. 

http://victoriassecret.com/

