
                                                                      

Om Beauty Bargain 
Beauty Bargain kombinerar skönhet, välbefinnande och shoppingglädje med pris och ”bargains” som överraskar. Beauty 

Bargain öppnar våren 2019 i Frölunda Torg i Göteborg samt som e-handel kort därefter. Beauty Bargain är ett dotterbolag till 

Åhléns AB. www.beautybargain.se instagram: @beautybargain  
 
Om Åhléns 

Familjeföretaget Åhléns grundades 1899 i Insjön och är idag ett av Sveriges starkaste varumärken, med 57 varuhus i Sverige och e-

handel via åhlens.se. Vi är varuhuset som erbjuder en smart mix av prisvärda produkter på ett inspirerande, enkelt och lättillgängligt 

sätt. Åhléns omsätter 4,8 miljarder och varje år tar våra 3 000 skickliga medarbetare emot ca 80 miljoner besök. Åhléns Outlet och 

Beauty Bargain är dotterbolag. Åhléns är en del av detaljhandelskoncernen Axel Johnson AB. www.ahlens.se 

 

Pressmeddelande                         2019-04-16 

 

Nu öppnar Beauty Bargain i Göteborg 
 

Den 25/4 kl.10 öppnar Beauty Bargain ett helt nytt skönhetskoncept på den svenska 

marknaden, som erbjuder skönhet och välbefinnande i en inspirerande och lustfylld miljö 

till bargainpriser. Beauty Bargain lanseras online kort därefter. 

 

Den första butiken med en yta på ca 200 kvadratmeter öppnas i Frölunda Torg i Göteborg. Fyra 

nya medarbetare är rekryterade till butiken som kommer att erbjuda kunden en mix av 

etablerade varumärkesfavoriter såväl som att överraska med nya och tillfälliga varumärken. 

Fokus är på skönhet och välbefinnande men även kringprodukter som inspirerar och sätter 

guldkant på tillvaron. Sortimentet kommer att växla regelbundet och alltid ha bra priser och 

”bargains” som överraskar. 

 

– Äntligen är det dags för den första butiken att öppna. Jag är förväntansfull och ser fram 

emot att ta emot våra första kunder till Beauty Bargain, där vi vill hylla vår kund och ge 

dem känslan av att de unnar sig något samtidigt som de gjort en bra deal. Det kommer 

alltid finnas skäl att se vad som är nytt på Beauty Bargain och det skall vara lustfyllt både 

för sinne och plånbok att handla på Beauty Bargain säger Caroline Hjelm-Cronstedt ny 

vd Beauty Bargain. 

 

Butikskonceptet för Beauty Bargain är framtaget ihop med designbyrån Blink och Nitton93 

producerade den fysiska butiken. Målet har varit att skapa en energifylld, inspirerande och 

lekfull butik – både fysiskt och online.  

Beauty Bargain är ett helägt dotterbolag till Åhléns och kommer drivas som ett fristående bolag. 

Det går även att shoppa Beauty Bargain via webbsidan: www.beautybargain.se 

 

För press finns möjlighet att föranmäla intresse för foto samt intervju på plats på 

öppningsdagen 25/4 mellan kl. 8-10. Osa intresse till kontaktperson nedan senast 

23/4. 

På plats finns Caroline Hjelm-Cronstedt, vd Beauty Bargain. 

 

 
För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Weronica Nilsson PR- och kommunikationschef Åhléns, tel: 0701- 98 11 23,  
mail: wni@ahlens.se 
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