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LYKO ÖPPNAR EN FLAGSHIP STORE I 
HELSINGFORS

Äntligen öppnar vi vår första fysiska butik i Finland! Vi slår på stort och etablerar en Flagship 
Store med ingång från Simongatan i köpcentrumet Forum i Helsingfors.

Upplevelsen kommer stå i centrum i butiken. Kärnan blir att kunna testa, prova, dofta, klämma och 
känna på produkter i en inspirerande, lekfull och tillåtande miljö. Butiken utformas som ett 
komplement till vår e-handel och kommer utgå ifrån det fysiska mötets fördelar. Alla ska känna sig 
välkomna till Lyko, vi vill verka för att skönhet är roligt och inte så allvarligt eller pretentiöst.

Vår ambition är att skapa en inspirerande plats för skönhetsintresserade och en fysisk mötesplats 
för vårt community i centrala Helsingfors. Butiken kommer bjuda ett urval av vårt mest spännande 
sortiment, samtidigt som stor fokus läggs på det personliga mötet och rådgivning.

Våra butiker är en viktig lanseringsplattform för nyheter och framåt vill vi genomföra många event. 
Butiken kommer ha ett aktivitetsbaserade koncept vilket utgår ifrån det fysiska mötet och 
kompletteras med många digitala element för att möjliggöra flexibilitet och väcka inspiration.

Rickard Lyko, VD och grundare: ”Vi har ett starkt momentum i Finland och vi gör nu denna satsning 
för att kliva upp till nästa nivå. I år har vi stärkt vi vår varumärkeskännedom väsentligt och 
försäljningen online ökar kraftigt tack vare våra lyckade satsningar. Vi har länge letat efter ett city-
läge i Helsingfors och det är glädjande att vi nu har hittat det rätta.”

Nu startar vi rekryteringen av butikschef som kommer ha en nyckelposition i etableringen. Vi 
flyttade nyligen till ett nytt större kontor i Helsingfors och kommer ha ett stort rekryteringsbehov i 
Finland framöver.

Fakta:
Butiken är 400 kvadratmeter och kommer sysselsätta ett 20-tal anställda. Butiken öppnar under 
våren 2023.

Länk till jobbannons för Store Manager/ Retail Manager
https://emp.jobylon.com/jobs/160262-lyko-store-managerretail-manager-for-lykos-first-store-in-
finland/

För mer information vänligen kontakta

Rickard Lyko, VD Lyko
+46 (0) 76 026 74 28, rickard.lyko@lyko.com

Tom Thörnblom, Kommunikation- & hållbarhetschef, Lyko
+46 (0) 72 555 01 90, tom.thornblom@lyko.com
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Om Lyko

Lyko Group AB (publ) är en skönhetsspecialist med marknadens bredaste sortiment, som 
inspirerar och guidar kunden till sitt bästa jag. Koncernen driver webbplatsen Lyko.com, 33 
helägda integrerade butiker och salonger i Sverige och Norge samt en business to business-
verksamhet med två fabriker i Sverige för tillverkning av skönhetsprodukter. Verksamheten 
sysselsätter närmare 1000 personer. Lyko är noterat på First North Premier Growth Market. Avanza 
Bank, +46(0)8-409 421 20, corp@avanza.se, är bolagets Certified Adviser. Besök Lyko.com för mer 
information.
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