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Viking Line avaa Suomen ensimmäisen ja samalla maailman ainoan 
risteilyaluksella olevan Victoria’s Secret Beauty & Accessories -
myymälän 
 
Viking Line avaa Suomen ensimmäisen Victoria’s Secret Beauty & Accessories-
myymälän. M/S Viking Gracella tänään avattava myymälä tarjoaa matkustajille muun 
muassa kauneudenhoitotuotteita, hajuvesiä, tyylikkäitä alushousuja ja laukkuja. 
Yhdysvaltain johtajavana alusvaate- ja kauneudenhoitotuotteiden valmistajana 
Victoria’s Secret on erittäin odotettu tulokas Viking Linen valikoimiin. 
 
Viking Linelta on jo aiemmin voinut ostaa valikoituja Victoria’s Secret -
kauneudenhoitotuotteita. Nyt valikoima laajenee, kun M/S Viking Gracella on tarjolla tuotteita 
koko vastavalmistuneen myymälän täydeltä. Myymälästä tulee samalla maailman 
ensimmäinen risteilyalukselle avattava Victoria’s Secret Beauty & Accessories (VSBA) -liike. 
Matkustajia hemmotellaan laajenevalla valikoimalla, kun saatavilla on esimerkiksi himoittuja 
Victoria’s Secret Beauty -tuotteita sekä kauniita laukkuja, lompakoita ja aurinkolaseja. 
 

 
 

– Olemme ylpeitä saadessamme M/S Viking Gracelle oman Victoria’s Secret 
Beauty & Accessories -myymälän ja samalla uuden kansainvälisen 
huipputuotemerkin laajemmin Suomen markkinoille. Tavoitteenamme on tarjota 
matkustajille houkuttelevia tuotteita ja brändejä sekä korkeatasoisia 
matkustuselämyksiä. Ostosten teko tyylikkäässä ympäristössä ja yhden 
maailman tunnetuimman tuotemerkin lisääminen valikoimiin on osa tätä, kertoo 
Eva Rehnström, Viking Linen Purchasing and Sales Manager Beauty & 
Fashion. 

 



 

 

 

M/S Viking Gracella avautuva VSBA -myymälä esittelee asiakkailleen Victoria’s Secretin 
tyylille uskollisesti luksusta ja upeaa värikylläisyyttä. Myymälä tuo Viking Linelle 
tuulahduksen hienostunutta aistillisuutta sekä ikuista nuoruutta. 
 
 

Lisätietoja: 
Christa Grönlund, tiedotuspäällikkö, Marketing Communications, 
christa.gronlund@vikingline.com, +358 9 123 5242   

 va  e nstr m   urc asin  an  Sales Manager, Beauty & Fashion, 
eva.rehnstrom@vikingline.com, +358 40 553 5271 

Victoria’s Secret 
Victoria’s Secret, johtava a  sas je  ja  a  e  e hoitot ottei e  v hitt is a   a, o  osa  i ite  
 ra  s - hti t     S         r   i o  t   ett   o er eista ja   o i  aista a  sas  o oe  ista, 
  e  isist  haj vesist  ja  os etii asta,      isista h i    a  eista se    aai  a  aaj isesti 
t   et ista   oti   t  sist    hti   t otteet ovat saatavi  a   i        a  assa, jo i o i si 
  o ost  eessa esitteess  ja VictoriasSecret co -online-kaupassa. 

Agora Trading 
Agora Trading on yksityisessä omistuksessa oleva vähittäiskaupan alan yritys, jonka tehtävänä on 
hallinnoida ja kasvattaa kansainvälisten brändien myymäläverkostoa. 
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