
Vi gillar  
Goldwell!
Klargörande nummer ett: Vi äls
kade Maria Nilas produkter och 
hade ett supersamarbete under 
fem års tid. Klargörande nummer 
två: Det är dags att tänka om, 
tänka nytt och ta nästa steg i 
salongens utveckling mot top
pen, och Goldwells sortiment gör 
oss knäsvaga. Just därför, och för 
att vi kände att vi var i behov av 
en större leverantör som har ett 
fullmatat sortiment i världsklass 
blir från och med nu Goldwell 
vår huvudleverantör. Hur det 
påverkar dig som kund? Ditt hår 
kommer att vara ännu snyggare 
varje gång du lämnar salongen 
– vi hjälper dig mer än gärna 
med tips på vilka produkter från 
Goldwell som passar just ditt hår 
och din frisyr. Vad det betyder 
för oss på salongen? Allt! Vi blir 
ännu vassare eftersom vi kom
mer att få åka iväg på spännande 
utbildningar stup i kvarten.

Alla älskar Petter.
Han kom som ett yrväder en 
aprilafton och hade ett höganäs
krus i en svångrem om halsen. 

Nja, liknelsen mellan August Strindbergs 
klassiker Hemsöborna och Petter Adolfs
sons ankomst till People haltar en smula, 
men ger ändå en bild av hur efterlängtad 
han var och hur enormt uppskattad han är.

– Haha, ja, det är ju väldigt smickrande 
och kul att kunder och kollegor uppskattar 
det man gör och den man är. När jag gick 
på frisörskolan i Kalmar 2009 var vi sam
manlagt tre killar på hela skolan! Så jag är 
van vid att vara ensam kille bland en massa 
tjejer, och jag trivs väldigt bra med det.
Vad tillför du som kille, tror du?

– Jag vet inte. Jag tror att det som spelar 
roll är vad man är för typ av person, inte 
om man är kille eller tjej. Men det är klart 
att det är lite märkligt att nästan alla frisö
rer är tjejer. Rent statistiskt borde det ju 
finnas lika många kreativa killar som kan 
bli grymma frisörer. Det är synd att inte fler 
tar steget.
Hur skulle du beskriva din stil?

– Jag är inte rädd för att testa nya 
saker – inte minst på mitt eget hår – men 
allt hänger ju på kunden. Kommer det in 
någon med ett hår 
som jag ser att jag 
skulle kunna göra 
något jäkligt kaxigt 
med så säger jag 
ju det, men det är 
alltid kunden som 
bestämmer efter
som det är hon eller 
han som ska vara 
bekväm i sin frisyr. 
Min filosofi är att 
kunden alltid ska se 
en förändring när 
den går härifrån.

Stil är tidlöst.
Japp, vi fortsätter vår mission  
att göra Västervik till en än finare 
och skönare plats att vara på. 
Med god hjälp av våra kära kunder. 
Boka in ditt kompisgäng, din 
arbetsplats eller bara dig själv på 
en spa eller stylingkväll. Tar du 
med dig en ny kund så bjuder vi 
henne eller honom. Ja, just det, 
killar och vuxna män är också 
välkomna!

Nya datum:
Stylingkväll 16 april.
Spakväll 24 april.
För privata sällskap, kontakta oss.

I nöd och lust.

Hitta din stil
Fluff

Den där Petter

Vissa dagar är man värd det 
där lilla extra. Låt oss göra 
den dagen speciell. Välj ett 

paket eller skräddarsy.
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Gilla oss på facebook

Följ oss på instagram

I nöd och lust.

Hög volym med  
Paul Mitchell.
Vill du ha ett hår fluffigt  
som i en reklamfilm? Det 
fixar vi, och Paul Mitchells 
volymserie som vi våren 
till ära erbjuder till super
pris: 169 kr styck för 
shampoo, balsam eller 
hårspray. Ordinarie pris 
220–270 kronor.

I ärlighetens namn är de 
allra flesta av våra kunder 
både kreativa och duktiga 

på att vårda sina hår. Men det finns 
stunder och tillfällen då man vill 
unna sig något extra eller få lite 
inspiration från ett proffs. Allt fler 
kommer till oss för en quick fix 
inför middagen eller utekvällen, 
även om de allra flesta kommer till 
oss inför en fest eller ett bröllop 
(både brud, tärna och gäst). För att 
göra både ditt beslut och vår insats 
lite enklare har vi tagit fram olika 
paket med allt från konsultation 
och provmakeup inför festen eller 
bröllopet till champagnefrukost för 
hela sällskap – men vi skräddarsyr 
naturligtvis gärna en lösning som 
passar just dina önskemål. Läs mer 
på www.peoplevastervik.se, eller 
tala med oss. 

Vi vill för allt i världen inte stressa 
någon, men vill du vara säker på 
att få exakt det du vill då du vill gör 
du klokt i att vara ute i god tid.

Prisexempel:

Stora bröllopspaketet  
5 000 kr

Bröllopspaketet  
2 500 kr

Festpaketet  
450 kr/person

Startpaketet  
450 kr

Just nu har vi en toppen
kampanj där du kan köpa  
2 för 1 shampoo och  
balsam från Lanza. 

Fingerspitzengefühl.
People tipsar om de senaste trenderna 
inom hårmode. 
Marie Sevlidis: – Glöm platta hår, i vår är 
det volym som gäller från morgon till kväll. En 
tydlig trend som så mycket annat kommer från 
USA är att man går till frisören för att få en så 
kallad blow dry. Och kan man få det i New York, 
Los Angeles och Miami så vill vi förstås kunna 
erbjuda våra kunder  
det även i Västervik.  
Vi har faktiskt gått  
en särskild kurs i  
hur man ger håret  
den där perfekta  
filmstjärnefluffiga  
volymen. Allt som  
behövs är ett hår, en  
rullborste och några  
väl valda volympro 
dukter. Välkommen  
in och testa!

Happy hour  
i Peoples färgbar.

Som många av er 
säkert redan noterat 
har salongen fått en 

efterlängtad ansiktslyftning. Med 
roller, pensel, hammare och spik 
– och en hel del annat som både 
väsnades och skräpade ner... 
– har vi bland annat byggt en 
fantastisk färgbar! Här kommer 
ni att kunna hänga före, under 
och efter er färgning och med 
egna ögon se hur det går till när 
salongens färg experter (det vill 
säga samtliga anställda) med 
laboratorie precision blandar till 
hårfärger som vi sedan färgar era 
härliga hår med. Fråga gärna om 
du har något du undrar över.

Nu är det slutvaxat.
Trött på vaxklumpar i håret? Vi med. Därför 
byter vi hårförlängningsteknik från kreatinvax 
till microringar från Glorious. Fördelarna är flera. 
Det är bekvämare, tar mindre tid både att sätta 
i och ta ur, och när ditt hår vuxit ut är det bara 
att boka tid så öppnar vi ringarna och flyttar upp 
dem. Du kan alltså använda samma hår om och 
om igen. Förutom att ringmetoden är överlägsen 
tekniskt och utseendemässigt så sparar den en 
hel del tid, vilket gör det betydlig billigare för 
dig. Hör gärna av dig om du har några frågor.

franzenw
iberg.se

Allt du behöver för att  
skruva upp volymen.

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

