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Finlands första Victoria’s Secret Beauty & Accessories fyller år –
jubileet firas med erbjudanden och julklappstips
Finlands första Victoria’s Secret Beauty & Accessories (VSBA) slog upp sina dörrar
ombord på M/S Viking Grace 18.11.2014. Butiken firar sin ettårsdag med flotta
erbjudanden och tävlingar under jubileumsveckan. Butiken har överträffat Viking
Lines förväntningar och har hela tiden lockat nya passagerare.
Den unika 70 kvadratmeter stora VSBA-butiken bjuder på en tjusig kollektion av damtrosor
och skönhetsprodukter från ett av USA:s ledande varumärken. De populäraste produkterna
på Viking Lines fartyg är glamourtrosor, doftsprayer och väskor.
– Populariteten har hållit i sig, även om man i dag får Victoria’s Secretprodukter också på annat håll i Finland. De mest hängivna fansen reser med
oss enbart för butikens skull. Passagerarna är speciellt glada över det breda
utbudet och de förmånliga priserna. Vi säljer nämligen till taxfreepriser, som till
och med är lägre än på exempelvis europeiska flygplatser, säger Eva
Rehnström, Purchasing and Sales Manager för skönhets- och modeprodukter.
Utbudet i VSBA-shopen uppdateras sex gånger om året, vilket innebär att passagerarna
alltid erbjuds de nyaste produkterna för säsongen. Butiken bjuder så här inför julen på en hel
del julklappstips, och de mest populära produkterna kan köpas i färdiga gåvoset. En bra
gåva är höstens nyhet, en Victoria’s Secret-pyjamas, som finns i två olika färger.

TOP 5 mest sålda Victoria’s Secret produktgrupperna på M/S Viking Grace:
1.
2.
3.
4.
5.

Dofter
Trosor
Väskor
Kosmetikväskor
Solglasögon

TOP 5 mest sålda Victoria’s Secret-dofter på M/S Viking Grace:
1.
2.
3.
4.
5.

Bombshell EdP
Pure Daydream Fragrance Mist
Sexy Little Things Noir Tease EdP
Sheer Love Fragrance Mist
Pure Seduction Fragrance Mist
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Om Victoria's Secret
Victoria's Secret är ledande USA-baserad återförsäljare av damunderkläder och
skönhetsprodukter och en del av koncernen L Brands. 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.

