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Victoria’s Secret Beauty & Accessories avaa 21.11.2015 uuden 
liikkeen kauppakeskus Forumiin yhdessä 

 Agora Tradingin kanssa 
 

Forum/ Helsinki 
 
Maailman seksikkäin brändi on vihdoin täällä! Maailman johtava alusvaatteiden ja kauneustuotteiden 
brändi Victoria’s Secret avaa Beauty & Accessories -liikkeen kauppakeskus Forumiin Helsinkiin. 
Liike avataan yhteistyössä Agora Tradingin kanssa. 
 
Lauantaina 21.11.2015 klo 10.00 avattava liike keskittyy brändin ikoniseen kauneustuotevalikoimaan ja 
uniikkeihin asusteisiin. Asiakkaat löytävät liikkeestä muun muassa ylellisiä tuoksuja, kuten FiFi Award -
palkinnon voittaneen Victoria’s Secret Bombshell -tuoksun. Liikeestä löytyy myös juuri lanseerattu VS 
HER -mallisto sekä kestosuosiota nauttiva VS Fantasies -mallisto. Paljon matkusteleville like tarjoaa 
muun muassa matkakokoisia vartalonhoitotuotteita sekä herkullisia huulikiiltoja. 
 
Uusi liike tarjoaa myös valikoiman käytännöllisiä ja tyylikkäitä asusteita, jotka lisäävät glamouria 
työmatkoihin ja viikonloppurientoihin. Asiakkaita ilahduttavat myös kauniit meikkipussit ja monikäyttöiset 
pikkulaukut – Victoria’s Secret tarjoaa kaiken, mitä näyttävään tyyliin voi tarvita! Unelmanpehmeät huivit, 
laadukkaat aurinkolasit ja täydellisesti istuvat alushousut täydentävät liikkeen valikoiman monipuolisuutta. 
Kaikki tuotteet sopivat myös upeiksi lahjoiksi. 
 
Forumin 105 m2  kokoinen liike ympäröi asiakkaat luksuksella; sen ilme on tyylikäs ja näyttävä niin sisältä 
kuin ulkoa. Liikeen videoseinällä pyörii jatkuvasti brändin tunnettuja mustavalkoisia kuvia sekä 
videopätkiä Victoria’s Secretin kuuluisista Enkeleistä. Liike huokuukin uudenlaista seksikkyyttä ja 
tyyylikkyyttä. 
 
 
 
Victoria’s Secret 
Osana LBrandsia (NYSE:LB) toimiva Victoria's Secret on johtava alusvaatteiden ja kauneustuotteiden jälleenmyyjä. Brändi on 
tunnettu moderneista ja muodikkaista alusvaatemallistoistaan, korkealuokkaisista hajuvesistään, huippumallien kanssa tekemistä 
yhteistöistään sekä maailmankuuluista muotinäytöksistään. Yli tuhat alusvaate- ja kauneustuoteliikettä, VictoriasSecret.com-
verkkokauppa ja ikoninen tuotekatalogi  takaavat, että asiakkaat voivat ostaa brändin tuotteita missä ja milloin tahansa. 
 
 
Agora Trading 
AGORA TRADING on yksityinen yritys, jonka liiketoiminta keskittyy avaamaan ja pyörittämään erilaisia liikekonsepteja. 
 
Kauppakeskus Forum 
Kauppakeskus Forum on vuodesta 1985 alkaen Helsingin Mannerheimintiellä sijainnut yli 130 liikkeen kaupunkikortteli, joka tarjoaa 
laajalti erilaisia palveluja neljässä kerroksessa. Forumissa on kattava valikoima ravintoloita, vaateliikkeitä, erikoismyymälöitä, 
urheilun ja vapaa-ajan, kauneudenhoidon ja kodinelektroniikan ja -sisustuksen liikkeitä sekä Amos Andersonin museo, 
lääkäripalveluita ja toimistotiloja. Lue tuoreita uutisia Forumista, tarjouksista ja sen myymälöistä sivustolla http://www.forum.fi 
 
Lisätietoja: 
Lars Eklundh, Kauppakeskusjohtaja, 050 0458694  lars.eklundh@forum.fi 


