
 

Femman - den urbana gallerian mitt i Göteborg. På tre plan samlas attraktiva varumärken, caféer och restauranger som H&M, 
MQ, Gina Tricot, JC, Odd Molly och Naked Juicebar m.fl. I den 15 500 kvm stora gallerian finns 65 butiker, restauranger och 
caféer som årligen attraherar cirka 11,5 miljoner besökare. Välkommen till Femman! 
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Victoria’s Secret öppnar Beauty and Accessories Store i Femman 
 
Underklädesbutiken Victoria’s Secret fortsätter att expandera i Sverige. Efter 
sommaren 2016 slår Victoria’s Secret upp portarna till en butik på Femmans entréplan. 
Butiken kommer att erbjuda konceptet ”Beauty and Accessories Store” med ett 
sortiment bestående av underkläder, skönhetsprodukter och accessoarer.  
 
Victoria’s Secret slår upp portarna till en ”Beauty and Accessories Store” i Femman. Den 
kultförklarade underklädeskedjan öppnar nu sin första butik i centrala Göteborg. Den första 
butiken öppnade i London 2012. Butiken i Femman kommer att erbjuda ett utbud bestående 
av underkläder, skönhetsprodukter och accessoarer.  
 
– Vi är glada att välkomna Victoria’s Secret Beauty and Accessories Store till Göteborg och 
Femman. Öppningen stärker ytterligare Femman som en mötesplats för lustfylld shopping 
och passar perfekt i Femmans varumärkesutbud, säger Cathrine Söderström, 
affärsutvecklingschef för butik, Hufvudstaden i Göteborg.   
 
Victoria’s Secret Beauty and Accessories Store öppnar efter sommaren och stärker 
Femmans attraktionskraft inom området skönhet och accessoarer i Göteborg, inte minst i 
kombination med läget mitt i Nordstan. Femman genomgår just nu en omfattande renovering 
för att skapa en urban och inspirerande shoppingdestination där ett brett urval av mode- och 
livsstilsvarumärken, som Boomerang, Gina Tricot och Monki, kombineras med spännande 
restaurang- och cafékoncept som Pane Fresco.   
 
Varje år strömmar drygt 11,5 miljoner besökare genom Femman som slog upp sina portar 
1972. Idag rymmer gallerian ett 60-tal butiker, caféer och restauranger på en yta av 15 500 
kvadratmeter och är en del av Nordstan. 
 
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Louise Kihlberg, marknadschef Hufvudstaden 
louise.kihlberg@hufvudstaden.se 
08-762 90 86 
 
 


