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–självklart hade vi hoppats på att vinna, men 
det är en jury som avgör och det är inte mycket 
vi kan påverka. Vi hade gjort en fantastisk 
presentation, och en jurymedlem kom fram till 
mig och sa saker som känns väldigt peppande, 
utan att säga för mycket. Det är förstås kul att 
höra, men vi kommer att fortsätta göra vår 
grej och förnya oss oavsett om vi vinner priser 
eller inte, säger Marie Sevlidis.

Och även om det inte blev något guld blev 
det en fest att minnas.

– Skeppsholmskyrkan (Eric Ericssonhallen) 
är ju en jäkligt häftig lokal, och den var jättefint 
utsmyckad. Vi släppte loss ordentligt.

Men du och Maria Kovacevic är ju gravida?
– Det finns alkoholfria drycker, och man 

måste inte dricka för att ha kul, ditt nöt.

TRE FRISÖRSALONGER VAR 
NOMINERADE, MEN BARA EN 
KUNDE VINNA. DESSVÄRRE BLEV 
DET INTE PEOPLE DENNA GÅNG. 

marie sevlidis

vi kommer att
fortsätta göra

vår grej och förnya
oss oavsett om vi
vinner priser eller inte

Årets fr
isör 2015

Peoplepå pallen!

Hela gänget samlade för gala.



– det finns få lokaler i 
Västervik med sådan 
potential. Det blir större, 
luftigare, och vi får 
chansen att skapa något 
helt nytt och unikt, säger 
en förväntansfull Marie 
Sevlidis.

– Förr i tiden var det 
nästan lite högtidligt att 
gå till Posten, och bygg-
naden var ett viktigt nav i 
Västerviks näringsliv. Den 
historien ska vi väcka liv i 
igen. Det ska bli otroligt 
spännande och kul att 
locka folk till en lite bort-
glömd del av centrum.

Du är inte rädd för att 
tappa kunder?

– Nej, tvärtom. I princip 
alla våra kunder är ju 
inbokade på förhand, och 
alla jag pratat med tycker 
att det ska bli skithäftigt. 
Vi satsar, och målet är 
att People ska bli en ny 
mötesplats och färgklick i 
centrala Västervik.

En ny
epok
SOM DE FLESTA 
AV ER SÄKERT 
REDAN SNAPPAT 
UPP ÄR DET DAGS 
ATT BRYTA UPP 
OCH DRA VIDARE. 
TILL HÖSTEN ÄR 
DET DAGS FÖR 
FLYTT TILL GAMLA 
POSTENS PÅ
BÅTSMANSGATAN
I VÄSTERVIK.

Tjo,
Shu!

NÄR SHU UEMURAS SVENSKA GURU KLAS 
HJÄLMBERG TALAR LYSSNAR MAN.

– Shu Uemura är ett japanskt lyxmärke som håller absolut 
topp-klass och bygger på naturliga ingredienser och högte-
knologisk formula, förklarar Klas Hjälmberg.

– Vi finns bara på 36 noga utvalda salonger i Sverige, och 
People är en av dem. Det är en modern typ av Shu-salong som

är avslappnat trendig snarare än stel och snobbigt lyxig,   och 
det är så vi vill att en Shu-salong ska vara, fortsätter han.

I januari kom han på besök till 
People. Dagen ägnades åt drillning 
av personalen, och kvällen åt 
konsultation och upp- lysning för 
inbjudna gäster.

– Vi gick igenom våra olika 
produkter och vad som passar till 
vilka hår, diskuterade lyx i stort och 
vikten av att man som kund ska 
veta att när man handlar Shu Ue-
mura så gör man det av någon som 
är expert, säger Klas Hjälmberg.

Event

på pallen!

Håruppsättning enligt Shu

Klas talar, vi lyssnar

Fingerspitzengefühl
PEOPLES AMILIA SPANAR OM VÅRENS TRENDER.

– På färgfronten kommer vi att se mycket sombre, ronze 
(rödbrons), butter blonde, rödviolett med guldtoner, och 
grå/pastell som varit trendigt ett tag håller i sig. På frisyr- 
sidan blir det en härlig blandning av korta frisyrer med 
mjuka urklippta former och korta luggar till mellanlängder, 
lobar, California curls, långa mjuka klippningar, utbakade 
flätor och en hel del 70-talsinfluenser. För herrar dominerar 
klippningar med benor där håret dras snett bakåt, samt 
välansade skägg med glitter!



people are different

Som utlovat fick samtliga 
som köpt ett GHD-verktyg 
i december en helkväll på 
salongen. På plats var föru-
tom 15-20 vetgiriga kunder 
också GHD:s teknikeress och 
juniorvärldsmästaren Hillewi 
Gottfridsson. Förutom smarta 
tips, testande och svar på alla 
sina frågor bjöds alla närva-
rande på vin, snacks och skönt 
mingel.

Bra grejer

västervik framåt bjöd in till inspirationskväll med media- 
kändisarna Hannah Widell och Amanda Schulman, 
och vi tog såklart chansen att ta del av oraklens tips, 
erfarenheter, och tårdrypande historier.

Framför allt Peoples unga löfte Monica           
Tesanovic gick all in.

– Jag gillar verkligen Hannah och Amanda. 
De känns så äkta och genuina och har visat 
att man kan lyckas utan att gå över lik. De 
skrattar om de är glada, och gråter om de 
är ledsna, och delar med sig av allt. Det är 
lite som här på salongen, och det gör dem 
till bra förebilder för alla tjejer, och killar, 
säger Monica, som har svårt att sova om 
nätterna i väntan på nästa avsnitt av Fre-
dagspodden med Hannah & Amanda.

Hannah
Amanda&

med jämna mellanrum vankas det personalfest. Den här 
gången inleddes den med att  personalen delades in i tre lag, 
som fick varsitt inslaget paket innehållande en kokbok med 
förrätter, huvudrätter respektive desserter. Var grupp valde 
sedan en rätt som man handlade ingredienser till. Efter lunch 
på Sahara vankades klättring på Klättercentrum – vilket förk-
larade varför Marie klippt av sina naglar ett par dagar innan…

Sedan bar det av till Stuverums Gård där båthuset 
invaderades.

– Det var skitmysigt. Vi tog det lugnt, lagade mat – asiatisk 
kräftstjärtsblandning med sesamolja, lax med purjolökspuré 
och rödvinssås, samt citroncheesecake – och blev kvar där 
hela kvällen, berättar Beccis Jonsson.

Party, party!


