
                                                                      

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

Bargain öppnade våren 2019 i Frölunda Torg i Göteborg. Beauty Bargain är ett dotterbolag till Åhléns AB. 
 
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, 

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

 

Pressmeddelande                         2019-08-15 

 

Premiär för Beauty Bargains e-handel  
 

Beauty Bargain har öppnat en helt ny e-handelsplattform samtidigt som den andra 

butiken i Väla i Helsingborg slår upp portarna. Beauty Bargain är ett nytt 

skönhetskoncept på den svenska marknaden som erbjuder skönhet och välbefinnande i 

en inspirerande och lustfylld miljö till bargain-priser. Beauty Bargains första butik 

öppnade i april i Frölunda Torg.  

 

Beauty Bargains onlineshop är nu öppen, samtidigt öppnas den andra butiken i Väla i 

Helsingborg. Erbjudandet är fortsatt en mix av etablerade och återkommande 

varumärkesfavoriter såväl som överraskningar av 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 priser och bargains som 

överraskar. 

 

– Det är roligt att kunna öppna online samtidigt som vi fortsätter fysisk etablering genom 

vår andra butik. Online är otroligt viktigt för framtida tillväxt och det känns fantastiskt att 

kunna erbjuda Beauty Bargain till kunder i hela landet. Samtidigt tror jag på värdet av 

kundmötet i den fysiska butiken och vi kommer att fortsätta expandera både i fysisk butik 

samt online, säger Caroline Hjelm-Cronstedt, vd Beauty Bargain. 

 

Oavsett var vår kund väljer att handla kommer det alltid att finnas skäl att se vad som är 

nytt på Beauty Bargain. Som alltid ska det vara lustfyllt både för sinne och plånbok att 

handla på Beauty Bargain. 

 

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

Beauty Bargain har butik i Frölunda Torg, i Väla centrum samt på www.beautybargain.se. 

  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

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

http://www.beautybargain.se/
mailto:wni@ahlens.se

