
Den 3 november kom Shu Uemuras utbild-
ningsess Cecilia Klösel-Sällberg till People 
för att dela med sig av sin outsinliga 
kunskap om hur man fixar sitt hår. Hela 45 
av våra kunder med vänner kom – fullsatt 
alltså... – och tio lyckans ostar vann Shu 
Uemuras skräddarsydda Master ceremo-
ny-behandling i kvällens utlottning. Sex 
stycken gjorde slag i saken på stört.

För att förstärka japanfeelingen ytter-
ligare hade vi gjort om vår färgbar till su-
shibar och bjudit in Wong sushis oslagbara 
sushikock, som försåg våra gäster med 
kulinariska läckerheter under kvällen.

En av gästerna var Johanna Landgren, 
som gjorde sällskap med sin kära mor, Lena.

Sen kväll med Uemura.
– Både jag och mamma är trogna Shu 

Uemura-användare sedan tidigare, men 
det kändes kul att få veta lite mer om 
bakgrunden till varför deras produkter är 
så bra.
Motsvarade kvällen era förvänt-
ningar?

– Absolut. Jag hade dessutom turen att 
vinna en master ceremony, som jag pas-
sade på att få under kvällen. I den ingick 
en håranalys, en sjukt härligt huvudmas-
sage, handmassage och en lång schampo-
nering. Allt jag behövde! Plus rabatterade 
priser på Shu Uemuras produkter.
Så nu kommer du att sitta hemma och 
vakta brevlådan i väntan på nästa 
event?

– Det är alltid trevligt när det händer 
saker på People. Jag tycker det är superkul 
så jag kommer att gå så ofta jag kan och 
blir erbjuden. Det skulle vara kul att få lära 
sig mer om styling och hur man använder 
sig av olika stylingverktyg som locktång, 
plattång, fön och så vidare.

Spot on, Johanna. Då ses vi den 29 
januari – förutsatt att du investerar i en 
topprodukt från GHD under december 
månad (se under ”Nyp till” här i nyhets-
brevet).

Kära kunder med 

vänner möttes 

på People.
Wong sushi bjöd på  
sagolika smakupplevelser.

Salongen var fullsatt,  
precis som vi hoppats på!

Johanna Landgren (med 
sitt fantastiska hårsvall!) 
ser redan fram emot nästa 
event på People.

#8 2014 WHAT’S UP

Vintern är den perfekta tiden  
för förändring. Kom in till oss  
och testa något nytt. Vi är  
taggade till tänderna efter  
höstens alla inspirerande kurser.

WHAT’S UP
Gilla oss på facebook

Följ oss på instagram

franzenw
iberg.se

Helgen den 15–16 november  
vankades det utbildning och  
personalresa. Denna gång i  

den kungliga huvudstaden. På schemat 
stod förutom härligt umgänge en produkt-
genomgång med ett märke vi överväger 
att ta in samt en mycket intressant inspira-
tionsföreläsning om kundrelationer. Bland 
annat handlade den om hur kund ernas 
upplevelse av ett besök hos frisören ofta 
skiljer sig från hur vi som frisörer tror att 
våra kunder uppfattar det.

Nu har vi ju hög tilltro till att vår direkt-
kommunikation med våra kunder funkar 

Har ni fest, eller?

Välj två vaflria produkter från toppmärket 
Shu Uemura och få en exklusiv kabuki-
borste för applicering av puder och 
mineral foundation på köpet! 

Japansk jul.

Alltid redo! På plats i Stockholm för att ta till oss nya rön, 
äta god mat och skaka lite. På bilden till vänster ser ni 
förresten den suveräne föreläsaren, Allan!

bra, men vi har ändå lovat oss själva att se 
till att bli ett strå vassare. Ställ gärna frågor 
om kursen nästa gång du kommer och 
klipper  dig så berättar vi gärna mer.

Till kvällen blev det full fart i vanlig ord-
ning. Efter en sensationell sjurätters- (och 
sjuglas...) middag på restaurang Smaka 
bar det av till nattklubben Sturecom-
pagniet, för oss som orkade. Det blev en 
upplevelse i sig där vi inte kände oss helt 
hemma, för att uttrycka saken milt... Efter 
ännu en god natts sömn på fantastiska 
hotellet HTL rullade vi hemåt efter lite 
söndags shopping, nöjda och belåtna.

Sköna klappar  
från Goldwell.

Passa på att testa produkter 
från Goldwells linje Dual 
Senses – om du inte redan 

är frälst. Just nu får du välja fritt 
bland schampo och balsam (två 
produkter alltså) för 299 kronor, 
ordinarie pris 366 kronor. Dessutom 
får du en fin förpackning!

Missa inte  
årets julkalender!

Ture Sventon, Trolltider, 
Teskedsgumman eller Pelle 
Svanslös... Njae, om vi får 

utse tidernas bästa julkalender 
så väljer vi nog trots allt vår egen 
anno 2014. 24 luckor med lika 
många glada överraskningar, från 
oemotståndliga rabatter till diverse 
inbjudningar och erbjudanden. Luck-
öppningen sker på Instagram och 
Facebook – sök på People Västervik 
så hittar du oss. 

100 kr rabatt  
på japansk magi!

Vi kan helt enkelt inte få  
nog av Shu Uemura! Denna 
magiska japan ger oss rys-

ningar av välbehag bara vi tänker på 
honom – och hans undergörande pro-
dukter. Du kommer att förstå varför 
om du kommer till oss på en Master 
ceremony. Boka en behandling, eller 
flera, i januari eller februari så bjuder 
vi på 100 kronor i rabatt på ordinarie 
pris, 475 kronor, per tillfälle.

Presentkort.
Ibland är den bästa presenten 
när mottagaren själv får bestäm-
ma innehållet. Köp ett present-

kort hos oss till jul så får du minishampoo 
och balsam med i ett fint paket.

Nyp till!
Köp valfri locktång, plattång 
eller fön från GHD under 
december månad så bjuder 

vi på en kväll som lyser upp i vin-
termörkret. Den 29 januari kommer 
GHD:s superstylist till People för att 
lära ut sina bästa knep och visar dig 
hur just du ger ditt hår ett lyft.

https://www.facebook.com/peoplevastervik
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