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Ni som noterade en markant humör-
svängning (uppåt) med tydliga barn-på-
julafton-vibbar hos Marie och Christos 
Sevlidis från den 20–27 november inbil-
lade er inte. Det var nämligen den oändligt 
långa vecka som de två var förbundna att 
bevara sina yrkeslivs största och gladaste 
nyhet; beskedet att People nominerats till 
branschorganisationen Frisörföretagarnas 
tävling Sveriges bästa frisörföretag/frisör-
salong 2015!

Tillsammans med bara tre andra salong-
er gör man upp om den prestigefulla titeln. 
Vinnaren koras den 5 mars, så väntan lär 
bli olidlig för en viss manlig ägare.

– Att ha blivit nominerad till årets frisör-
salong känns jäkligt stort. För tio år sedan, 
när vi arbetade med affärsplanen, satte 
vi upp visionen att People skulle utmana 
Sveriges bästa frisörsalonger och göra dem 
medvetna om oss. Det har aldrig handlat 
om att vi förväntar oss att det ska välla in 
kunder från Sveriges alla hörn utan mer 
att vi vill bli jämförda med de bästa när vi 
pratar kvalitet, kunskap och service. Att vi 
nu har blivit nominerade är kvitto på att vi 
har skapat något stort och att vi har satsat 
rätt. Samtidigt som jag känner mig stolt 
över att vi nått vår vision känner jag mig 
enormt ödmjuk inför nomineringen när jag 
ser vilka andra salonger som är med där 
uppe. Det är en häftig känsla.

Marie instämmer:
– Det är självklart väldigt hedrande att 

vara nominerad. Det visar att vi håller 
minst samma standard som de stora dra-
karna i Stockholm och Göteborg, och det 
visar att en salong inte behöver vara bättre 
bara för att den ligger i en storstad. I år 
har nomineringsjuryn dessutom komplet-
terats med en utländsk jury, vilket förstås 
gör det extra kul att bli nominerad, inte 
minst med tanke på att svenska frisörer 
står väldigt högt i kurs internationellt.

Smått surrealistiskt att en salong i lilla 
Västervik nått ett internationellt erkän-
nande, men inte desto mindre kul och 
imponerande.

– För mig personligen är det såklart en 
kick att fortsätta leverera på den högsta 
nivå jag kan, och det är en skön bekräf-
telse på att vi är inne på rätt spår nu när 
vi har massor av nyheter på gång som vi 
snart kommer att gå ut med!

Christos vill också passa på att ge Marie

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
välförtjänt kredd (vi vet, de är gifta och 
har hängt ihop sedan stenåldern, men 
i denna stund är vi ödmjuka och låter 
honom hållas):

 – Jag beundrar Marie i hennes arbete, 
för det är hon som skapat den kultur 
och kompetens vi har i vårt företag. Att 
gå från en anställd till åtta kräver en 
förändring från att vara frisör och egen 
företagare till att gå in i rollen som före-
tagsledare. En av hennes absolut främsta 
styrkor är att kunna känna av människor, 
lägga sin energi på dem och få dem att ut-
vecklas till vad de är kapabla till och sedan 
få alla att arbeta tillsammans mot samma 
mål. Hon har vuxit in i den rollen, för jag 
vet att hon egentligen tycker att det är 
allra roligast när hon får låta kreativiteten 
flöda och försvinna bort i engagemanget 
i en kund. Det var ju av den anledningen 
hon slutade arbeta som heltidstekniker för 
Goldwell och startade eget. Många andra 
har den omvända ambitionen. Hon har 

 
 
 
 
 

varit där, lärt sig av det och använder i 
dag all den kunskapen i sitt egna företag. 
Hon besitter också en lagom dos rastlöshet 
vilket får henne att hela tiden ligga långt 
fram i planeringen för vilka vägar hon vill 
ta med People. Många skulle nog bli rädda 
för en sådan läggning, men jag tycker att 
det är spännande och hakar gärna på.

Hur firar ni?
– Vi är ju experter på att fira saker här 

på salongen, typ att de är fredag, eller 
måndag, eller att någon fyller år, eller att 
alla mår bra. Men jag misstänker att det 
kan bli bra drag på årets julfest... Annars 
ska vi bara njuta i ren arbetsglädje ihop 
med våra kunder. Det händer ju så mycket 
förfärligt i världen omkring oss, och själv-
klart tänker vi på de drabbade, varje dag, 
så bara att vi får vara tillsammans och må 
bra räcker gott som firande.

Såja, nu får ni (ja, vi alla) hålla oss till tåls 
till och med den 5 mars. Håll tummarna!

People kan bli bäst i Sverige!

nomineringen viSar att vi håller minSt 
Samma Standard Som de stora drakarna 
i stockHolm och göteborg. / marie Sevlidis”

Finns det något bättre än 
nytta och nöje i en rosaskim
rande förening? Knappast. 
Just därför  arrangerade vi 
ett event på salongen till 
förmån för Rosa bandet, 
som stöder forskningen om 
bröstcancer. 

– Det här ligger mig extra 
varmt om hjärtat efter
som min moster är sjuk i 
bröstcancer och vi har flera 
kunder som har eller har haft 
bröstcancer, förklarar Marie 
Sevlidis.

Tre timmar sattes av en 
kväll då alla som kom kunde 
få sina hår tvättade och 
klippta och ögonbryn plock
ade, och varenda öre gick till 
Rosa bandet. Inte nog med 
det, för att få lite extra snurr 
på det hela och mer klirr i 
bössan fick man en rad lo
kala företag att sponsra med 
saker  och tjänster som kunde 
säljas under kvällen. Sense 

N’ Beauty, Erik Hultgrens 
bokhandel, Guldkant, TMA, 
STYGN, Goldwell, Maria Nila, 
Schwarzkopf, Formbar, Kafé 
Kannan, ICA Maxi, Espresso
house, Silwer bemanning, 
The house, Moore och Vita 
magasinet.

Sötast var Kafé Kannans  
rosa kakor, bullar och 
cheese cakes, och samman
lagt fick vi in smått fantas
tiska 28 700 kronor!

Kvällens höjdpunkt var 
dock en annan.

– Vår kära kund Ann-Sofie 
Karlsson, som hade bröst
cancer för sex år sedan och 
som var kund hos oss när 
hon fick beskedet, ställde 
upp och pratade om sin resa 
från upptäckt till hur hon 
mår i dag. Hon gjorde det 
så himla bra att de flesta av 
oss som var där fick gåshud. 
Återigen, tusen tack, Ann
Sofie!

våra hjärtan skimrar rosa

En av våra nyheter på 
eventkvällar – och den som 
full bokades absolut snab
bast – är den vi kallar ”Mor 
och dotter”. Tanken är, som 
namnet antyder, att mor och 
dotter ska kunna komma till 
oss och lära sig om och testa 
make up samtidigt som man 
har en mysig kväll tillsam
mans med andra. Några 
som gjorde slag i saken var 
mormor Lisbeth Sohlman, 
hennes dotter Charlotte, och 
barnbarnet Thea Sohlman.
– Jag fick inbjudan av 
min dotter några veckor 
innan makeupkvällen. 
Jag tackade ja eftersom det 

alltid är spännande med nya 
produkter, och att få göra det 
tillsammans med barn och 
barnbarn på ett så här trev
ligt sätt. Men vi blev alltså  
tre generationer som gick,  
i stället för två, berättar 
Lisbeth  Sohlman.

– Det var lärorikt och 
väldigt kul att få lära sig hur 
man ”lägger” smink, och en 
sak som jag tyckte var jätte
bra var tipset om att man om 
man har gröna ögon passa 
i ögonskugga med varma, 
röda toner, så det använder 
jag en hel del nu, berättar 
Thea Sohlman.

Inte nog med det, familjen 

Sohlman fick jackpot när det 
gällde kvällens modeller.

– Det bästa med kvällen 
var att som mormor få se 
Thea lysa upp när hon blev 
utvald att bli sminkad, och 
att själv få bli sminkad av en 
kunnig make upartist och 
se förändringen från start till 
färdigt resultat. Samt natur
ligtvis att få träffa en mycket 
trevlig Beccis på People och 
alla övriga deltagare.

Thea instämmer med sin 
mormor:

– Det bästa var att bli 
sminkad av en riktig make 
upartist. Det kändes lite mer 
proffsigt än när man sitter 

hemma framför spegeln och 
lägger på concealer...

Nästa gång är det kanske 
din tur. Kolla in kalendariet 
och boka blixtsnabbt. 

mormor, mamma, barn

Festligt, fullsatt och fantastiskt inspirerande.  
Peoples Rosa bandetkväll blev en succé på alla plan.

Thea och Lisbeth Sohlman agerade 
modeller på ”Mor och dotter”kvällen.

lovisa är tillbaka!
Som ni alla vet så älskar vi alla på salongen, och, ja, alla 
kunder, exakt på pricken lika mycket. Just därför är det alltid 
lika härligt att få tillbaka någon som varit borta en stund. 
I Lovisas fall är det inte bara vi som längtat, utan även alla 
hennes kära kunder. Bara att boka in sig för att få höra hur 
hon haft det och har det med sin lilla dyrgrip.

24 kalenderklipp fram till jul
Även i år kör vi vår adventskalender digitalt på Instagram, 
Facebook, och fysiskt inne på salongen. Varje dag med ett 
nytt erbjudande. Det blir 24 stycken på lika många dagar,  
allt från produkter till behandlingar. Inga problem med 
julklappar i år med andra ord, men slå till direkt eftersom 
antalet i varje lucka är begränsat.

Ge bort en eventkväll
Under våren kommer vi att bjuda in till följande eventvällar: 
Make up, Grabbkväll, Mor och dotter, Spakväll, GHD.  
Kom in och hör dig för vad som gäller för de olika kvällarna 
och slå till på ett fint presentkort (och glöm inte att boka in 
dig själv på samma event som en del i julklappen) att ge bort 
som julklapp. Pris: 300 kronor per person.

Årets julklapP – igen!
Vi unnar alla våra kunder – och alla er som funderar på att ta 
steget – ett riktigt vasst stylingverktyg från GHD, och precis 
som förra året har vi ett oemotståndligt julklappserbjudande: 
köp en GHD styler i december månad så bjuder vi dig på 
en GHD-kväll den 26 januari, inklusive dryck, snacks och 
ovärderliga tips om hur du lyfter ditt hår med ditt nya proffs-
verktyg. Pris: 300 kronor.

Svart magi från Marc Inbane.

BooSta med olaplex
Årets hajp inom frisörvärlden är mirakelmedlet Olaplex, 
som går in och reparerar strukturen i hårets fiberskikt. 
Låter det avancerat? Det är det också. Olaplex kan fås 
både som separat behandling och som del i en färgning.

– Många vill behålla längd i sitt hår trots att det är 
slitet och då är Olaplex ett sjukt bra alternativ. Det här är 
en helt ny form och jag använder den själv både hemma 
och på salongen, och man känner verkligen hur håret 
får en kick och blir både mjukare och finare, konstaterar 
Beccis Jonsson.

Som separat behandling kostar Olaplex 700 kronor, 
300 kronor om den görs som en del i din färgning, och 
269 kronor om du köper med den hem – en förpackning 
räcker till ungefär åtta behandlingar.  

solkysSar På flaska
Då och då dyker det upp produkter som vi bara inte kan 
låta bli att ta in i sortimentet och dela med oss av till våra 
kära kunder, även om de är lite utanför vårt område. 
Marc Inbane natural tanning spray är ett lysande exem
pel på detta. Till skillnad från kladdiga brunutansol
krämer är Marc Inbanes variant lätt som en sommarbris, 
och stimulerar pigmentet i huden i stället för att lägga 
sig som ett lager utanpå.

– Det blir en väldigt natuligt ton och dessutom är den 
lätt att använda och den luktar neutralt, till skillnad från 
de flesta andra brun-utan-sol-produkter på marknaden, 
förklarar Beccis Jonsson.

På salongen används den som make up för att ge en 
fin ton – en flaska räcker till 50–60 gånger – men om du 
köper en egen är det självklart fritt fram att använda den 
på hela kroppen. 

People sparar som bekant inte gärna 
på krutet, så för att kickstarta höstens 
eventkvällar bjöd man in till en kombi
nerad fredagsafterwork och sminkkväll. 
Pürminerals make upguru Johanna  
Tonentschuk var på plats, liksom sa
longens ägare och bankman, Christos 
Sevlidis, som kavlade upp skjort
ärmarna och iträdde sitt gamla skrå  
i form av bartender. 30–40 inbjudna 
kunder minglade, tog del av tips, 
produkt info och skarpa cocktails.

– Det var kul att se Christos jobba på 
salongen för omväxlings skull – annars 
är han mest här och dricker kaffe – och 
hans närvaro, och drinkar, bidrog till att 
det blev lite partystämning precis som 
vi önskade, konstaterade salongens 
make upboss, Beccis Jonsson.

Precis som i år kommer det att arran
geras sminkkvällar i början av året.

– Vi hade fyra stycken med olika 

teman och de blev fulltecknade väldigt 
fort, så det känns självklart att bygga 
vidare på konceptet att komma till oss 
och lära sig något nytt samtidigt som 
man får en mysig kväll, säger Beccis 
Jonsson.

Vill du vara säker på en plats är det 
läge, precis som i fjol, att slå till på 
ett presentkort att ge bort i julklapp. 
Antale t platser är begränsat.

make upsuccén 
rullar vidare

Pürminerals make upess 
Johanna Tonentschuk, 
och vårt, Beccis Jonsson, 
trollband deltagarna.

Christos, bakom baren 
för omväxlings skull.

Idel glada miner på Peoples 
make up och fredagsmingel.

ÅH, vilket party!
Ibland önskar man att man kunde backa 
tiden, spola tillbaka bandet och uppleva 
de där magiska ögonblicken om och om 
igen. Efter ett halvårs kreativa hjärn-
stormar och intensivt idésprutande från 
samtliga inblandade landade vi i det som 
blev Peoples 

10-årsjubileum!
– Vi hade verkligen triggat igång 

varandra till max den här gången, haha, 
förklarar Marie Sevlidis och fortsätter:

– Den stora utmaningen med att göra 
visningar och andra arrangeman, särskilt 
när man gjort så många som vi har, är att 
förnya sig och överraska publiken med 
något som känns både spännande och 
nytt. Och visst har man prestationsångest, 
men när man jobbar med så många 
kompetenta personer som vi gör släpper 
det ganska snabbt. Alla inblandade la ner 
otroligt mycket jobb och vi såg verkligen 
till att inte slarva med en enda liten detalj, 
och det lyckades vi med.

något SärSkilt moment som åSkådlig-
gjorde ert blinda engaGemang?

– Vi kom på idén att göra en People-
klänning, av gamla nyhetsbrev... Lättare 
sagt än gjort, men vi hjälptes åt allihop 
och satt en hel kväll och knåpade ihop 
den. Det blev en symbol för att vi ville 
göra någonting udda den här gången, 
och var beredda att lägga ner den tid som 
krävdes för att varenda liten detalj skulle 
bli perfekt. Älskar man det man gör och 
får rätt uppbackning så känns det inte 
som någon uppoffring, och jag är otroligt 
stolt över den sjuka arbetsglädje som finns 
hos alla på salongen. De är proffs ut i 
fingerspetsarna allihop.

En arbetsglädje som räckte till att styla 
smått ofattbara 50 modeller inför kvällens 
visning!

För att understryka att detta var Peoples 
helt enskilda tillställning hade man hyrt 
ett gigantiskt tält som täckte större delen 
av Grönsakstorget, tvärs över gatan från 
salongen. Gästerna välkomnades med 
bubbel, den lokala matgrossisten Plivit 
Trade stod för delikata tilltugg, och för 
musiken svarade kvällens stora artist 
(stjärnorna på salongen får ursäkta); 
radio profilen, musikproducenten och 

denna kväll mästerliga dj:n Sandra Mosh, 
som såg till att även de mest städade gäs-
terna började vicka på höfterna – och de 
mindre städade att släppa alla hämningar 
i firandet av Peoples första tio år.

– Det släppte även för alla oss som var 
med och arrangerade, och vi fick nog alla 
lite av en kreativ baksmälla veckorna 
närmaste efter jubiléet, konstaterar Marie 
Sevlidis.

Vi vill passa på att tacka alla som kom, 
alla som skickade grattishälsningar och 
blommor, och mest av allt alla som varit 
och är kunder hos oss, ingen nämnd, 
ingen glömd. Ni betyder allt för oss!

andra cHansen
Finns det något tristare än att missa en 
lyckad fest? Knappast. Men lite plåster  
på såren för er som av olika anledningar 
inte hade möjlighet att komma och fira 
Peoples 10-årsjubileum är den film som 
spelades in och nu finns att se på  
www.peoplevastervik.se/the-movie/.

Partytältet på Grönsakstorget  
var fyllt till sista plats.

50 modeller stylades till  
årtiondets vassaste visning.

3 paket
1. (bilden) 
necessär, 
rundborste, 
pinnkam,  
4 st clips,  
paddelborste 
799 kr

2. plattång 
1.899 kr

3. plattång,  
fön 2.499 kr 

Som vissa av er kanske minns 
gjorde vi en insats på senaste 
Tillväxtdagen. För att lyfta 
hela evenemanget flyttade vi 
ut salongen till Gränsö slott 
och erbjöd gratis styling till alla 
deltagare. Det blev rusning, 
och väckte en tanke hos Nina 
Rydingsvärd på Riksbyggen 
inför deras kundevent. 

– Marie och jag fann var
andra direkt, och jag frågade 
om hon kunde tänka sig ett 
samarbete med oss, förklarar 
Nina Rydinsvärd.

Inget snack om saken.
– Kundevent för företag och 

privata tillställningar på sa
longen är något vi kommer att 
jobba mer med framöver. Alla 
är välkomna att höra av sig, 
så hjälper vi till med idéer och 
kreativ input för att se till att 

det blir en oförglömlig kväll.
Precis som det blev för Riks

byggen.
– Vårt syfte var att presen

tera Riksbyggen, vad vi kan 
erbjuda kunden, vilka projekt 
vi bygger samt vilka vi är, sam
tidigt som vi gärna ville bidra 
till att ge People nya kunder. 
Vi ville helt enkelt skapa ett 
mervärde för våra befintliga 
kunder samt ökad kännedom 
om både Riksbyggen och 
People.

Förutom matnyttig informa
tion matades gästerna med 
bubbel, snittar och styling av 
samtliga deltagare.

– Alla gick därifrån med 
ett leende på läpparna, och 
var väldigt nöjda med ar
rangemanget, precis som jag, 
avslutar Nina Rydingsvärd.

Bjud in  
till people

3 paket
1. (bilden) 
necessär, 
rundborste, 
pinnkam,  
4 st clips,  
paddelborste 
799 kr

2. plattång 
1.899 kr

3. plattång,  
fön 2.499 kr 

People är en Hit
Visst, det är en kamikazekliché och ett 
skyhögt spel (med nästan uteslutande förlo
rare) att ha en låt som handlar om företaget 
man driver. Men även klichéer kan då och då 
motbevisa våra förutfattade meningar, och 
den i detta fall bistra verkligheten av hjärn
tvättande reklamjinglar. 

– När David Wall mailade Christos om att 
han skrivit en låt om oss var jag inställd på 
att det skulle vara något pinsamt som vi 
aldrig  skulle få någon användning för, men 
så fick jag höra låten... Den är ju asbra! 
Även om jag fortfarande tycker att det var 
en jäkla chansning av David att göra den, 
trots att han inte hade varit på salongen innan  
han skrev låten, avslöjar Marie Sevlidis. 

stämmer det, david?
–Ja, People ville ha en film som represente
rade deras verksamhet och fångade 10års
jubiléet, sedan fick jag fria händer när det 
gällde filmens struktur och musik. 

så då knåpade du ihop  
en eGen låt – som man Gör?
– Det är något jag alltid erbjuder mina 
kunder  för att undvika dyra licenser och 
dessutom få en mer personlig film. Det är 
min vän Alice Thillson, också från Västervik, 
som sjunger. Vi bollade fram och tillbaka 
med båda text och sångmelodi. Jag tog 
givet vis inspiration från Peoples verksam
het, framtidsplaner och visioner. Alice 
spelade in sången i Göteborg och skickade 
den till mig i London för att sedan kunna 
levereras till Västervik. 

– Det är alltid kul när personer tar kontakt 
och ger en tumme upp, men den primära 
tummen upp ska People själva ha för en 
mycket strukturerad och välplanerad show, 
avslutar David Wall.

Lyssna på låten, och se filmen från vis nin-
gen på www.peoplevastervik.se/themovie/

People are different

facebook.com/peoplevastervik#peoplevastervik 0490-318 00Hamngatan 36A, Västervik


