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Självlysande Jennifer Alvarsson  
och Jonna Brick i varsin uppsättning  
finslipar på stegen inför kortege och vals.

WHAT’S UP
Gilla oss på facebook

Följ oss på instagram

Det är lika kul, inspirerande 
och smått galet varje gång. 
Den årliga studentbalen 

skvallrar inte bara om att slutet är nära 
för utgångseleverna vid Västerviks 
gymnasium, det är också en av hela 
skolgångens festligaste höjdpunkter. 
En dag fylld av det där lilla extra. Just 
så är det vi ser på det när vi varje år 
fyller salongen med runt 30 stycken 
förväntansfulla, peppade och sjukt 
festsugna balbrudar. Vi mjukstartar  
med en konsultation ett par veckor 
innan den stora dagen, och när den väl 
är här samlas vi på People för en heldag 
fylld av fina uppsättningar, matchande 
makeup och bubbel i glasen. I år var, 
som ni ser på bilderna, inget undantag.
Och till alla er som vill komma till oss 
inför balen nästa år säger vi bara: Boka 
nu! Det är alltid lika trist att tvingas 
meddela att vi inte har möjlighet att 
ta emot dig, men faktum är att antalet 
platser är begränsat och det brukar bli 
fullt väldigt tidigt.

Full av förväntan, redo för balen. 
Sockersöta Linn Carlsson i en  
uppsättning med vit ros.

Vår ljusnande framtid.

Höj dina bryn.
Fram till inte alltför länge sedan 
gick många av oss runt med 
hårdplockade ögonbryn. Två 

försvinnande tunna bågar förstärkta med 
penna. Tack och lov har modet svängt, 
och i dag handlar det om att forma 
ögonbrynen och på så sätt förhöja ögonen 
och hela din utstrålning, snarare än att 
plocka bort. För 450 kronor formar vi 
dina ögonbryn, färgar dem och förstärker 
linjerna med en penna som du får ta med 
dig hem. Boka tid, och spara ut dina bryn 
tills det är dags! Före. Efter.

Den gyllene regeln.
Är du helnöjd med din senaste 
färgning? Lysande! Oavsett om du 
gör det själv hemma i badkaret 
eller hos oss är det kompletterande 
infärgningar av utväxt var 4–5 vecka 
som gäller för att det ska hålla sig 
snyggt. Eller vänta ytterligare några 
veckor och skaffa en helt ny färg. 
Oavsett vilket – om du inte fixar det 
själv alltså: Glöm inte att boka tid!

Pangpris  
på hot shots!
Vi har i tidigare  
nyhetsbrev hyllat 
våra askunge- 
droppar, eller  
shots, med smått 
magiska egenskaper för vitaliserandet 
av ditt hår. För att göra det hela lite 
enklare, och mer prisvärt, för dig 
säljer vi nu årsförbrukningar – tolv 
kurer – till priset av tio. Bara att köra 
igång. Hot shot pris 12 styck  
(ord pris 876kr) Nu 730kr!

Sommarens  
vårdguide.
Sol, bad och salta  
dopp är underbart  
och för många av  
oss själva essensen  
av sommaren.  
Vi kan bara hålla med. Samtidigt finns 
det få saker som sliter så mycket på 
ditt hår som just sol i kombination 
med salt. För att du ska kunna njuta 
obehindrat och samtidigt ha ett friskt, 
svallande hår har vi plockat ihop ett 
paket med utvalda superprodukter 
som gör din sommar till en enda lång 
semester även för ditt hår. 

Monica bit för bit.
Ni som  
träffat  
Monica  

Tesanovic har inte  
glömt det, och  
ni som ännu inte  
gjort det har något  
att se fram emot.  
Hon är en av  
våra allra finaste  
och färskaste  
påläggskalvar, en  
20-årig solstråle  
från Vimmerby  
med 2 000 (av totalt  
3 000) klipptimmar kvar till sitt gesällprov.

– Jag har nog alltid varit en kreativ, 
pratglad liten prick, så det föll sig ganska 
naturligt att jobba med något som har med 
människor att göra.

Att Monica sökte sig just till People var 
såklart ingen slump.

– Jag hade hört att det var en stor salong 
som jobbade på ett annorlunda sätt, som 
gjorde visningar, shower, åkte på utbildningar 
och där det hände mycket saker hela tiden. 
Tre gånger var jag inne och tjatade på Marie 
innan jag fick min praktikplats, haha. Det var 
lite häftigt att få komma hit.
Och hur har det påverkat dig som frisör?

– Förutom att jag blivit mycket bättre på 
det tekniska så har jag vuxit som människa, 
blivit mer mogen. De flesta som kommer 
hit för att klippa sig vill ha, och förväntar sig 
något mer än vad de får hos en vanlig frisör. 
Det gör i sin tur att vi som jobbar här inte 
behöver vara rädda för att testa nya saker, 
och det gör att vi utvecklas hela tiden.
Berätta om din People-höjdpunkt så här 
långt?

– Det var nog i november när vi var i 
Stockholm på två riktigt roliga dagar med 
Goldwell. Sedan ser jag självklart fram emot 
vårt tioårsjubileum i september. Alla på 
salongen går redan nu runt och taggar inför 
det. Det är askul att få vara en del av det.

Monica Tesanovic.

franzenw
iberg.se

Goldseminarium.

Vi lottade ut ett års 
klippning under 
Tillväxtdagen. 
Lycklig vinnare blev 
ingen mindre än 
Annika Källmark.

Framtiden visade 
upp sig i form av 
våra superduktiga 
frisörelever  Moa 
och Linnea.

Efter år av massiva  
över talnings kampanjer 
valde vi i år att gå in  

som sponsor av Tillväxtdagen  
på Gränsö. På våra villkor 
naturligtvis. Efter en hel del 
planerande satte vi klockan  
07.00 igång med att bygga vår 
monter. Planen var att skapa 
känslan av att man befann sig 
på salongen. Döm själv om vi 
lyckades med hjälp av det du ser 
på bilderna. 

Under dagen sålde vi produkter 

I dagarna två har salongens 
ägarpar, ja just det, Marie och 
Christos Sevlidis, varit iväg på 

inspirationsföreläsningar. Det var Goldwell 
som bjöd in några av sina allra käraste 
kunder. Embrahus ägare Robin Berkius 
berättade om hur han förmedlar estetik, 

inspiration och kreativitet i sitt företag, 
och krogkedjan Harry’s grundare talade 
om vikten av att hitta värdegrunder som 
förmedlar företagets filosofi och sam-  
  tidigt attraherar och inspirerar medarbetarna 
att arbeta efter ett givet koncept. Frågar du 
oss så är vi en bra bit på väg.

People förgyllde Tillväxtdagen.

Hollknekt 
och Lööf 
missade 
dock sitt 
livs chans 
till en 
makeover.

med swishbetalning, som vi 
numera har på salongen, och  
kring lunch stylade vi modeller  
i udda, coola frisyrer. 

Inför kvällens middag erbjöd  
vi gratis styling och sminkning  
i vår monter. Det var mest 
kvinnor som  kom, med ett  
glas cham pagne i handen. 
Bredvid oss hade Per på  
Gränsö fixat en DJ som spelade 
skön musik som hjälpte till 
skapa exakt den helhetskänsla 
vi var ute efter.

https://www.facebook.com/peoplevastervik
https://www.facebook.com/peoplevastervik
http://web.stagram.com/n/peoplevastervik/
http://web.stagram.com/n/peoplevastervik/

