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Varför och när ska man välja att anlita en Personal shopper?










När du gör fel-köp gång på gång
Trots att du har en överfull garderob har du inget att ta på dig
När du känner dig osäker på vilka modeller och snitt som passar figuren
När du bara använder 20% av garderoben
Du har inte tid att själv leta kläder och vet ej vilka butiker du ska välja
som har din stil
Vill utveckla din stil och göra den mer personlig
Inget intresse av att shoppa men är i behov att bygga upp din garderob
Trots du har en massa fina plagg i garderoben har problem med att få till
bra outfits
Du vill ha bekräftelse på att du redan är rätt i din stil, färg och form

Mina tjänster

första hand kollar vi vilka basplagg som behövs men om vi hinner tittar vi även på
en del kombinationer som går att göra med de kläderna som du har i din
garderob.
Pris: 700 kr/timma
Tid max 3-4 timmar

Personlig shopping
Jag stakar ut en shopping runda och förbereder med vilka butiker och
outfits/plagg som har det du behöver. Vi bokar in en heldag tillsammans då vi går
ut och du provar de utvalda plaggen. Det innebär kläder, accessoarer och skor
som stämmer överens med din personliga stil, färg och snitt.
Pris: 700 kr/timma

Föreläsning / föredrag
Jag erbjuder föreläsningar / föredrag inom styling, personal shopping och
konsten att arbeta fram ditt eget varumärke genom rätt styling. Det gäller både
mindre samt större grupper i olika sammanhang.

Färganalys
Vid färganalysen lägger jag draperingar för att få fram vilken färgkaraktär du är i.
Du kommer då att upptäcka vilken fantastisk skillnad de rätta färgerna gör för
hur du ser ut och hur du mår. När du speglar din hud, hår och ögon med dina
rätta färger slipper du skuggor och fördjupningar i ansiktet. Vilka färger du väljer
att bära påverkar inte bara dig, utan också din omgivning.
Pris: 1500 kr (i priset ingår din färgkarta)
Tid ca 1½ timma

Stilanalys
Vid stilkonsultation får du reda på din personliga grundstil. Vi tar reda på vilket
det rätta snittet på kläderna är till just din kropp och hur du med rätt
klädmodeller kan visuellt balansera kroppen utifrån vad du vill förstärka eller
framhäva. Du får även kunskap om vilka olika former på mönster, glasögon, frisyr
/ hår, accessoarer och tyngd på tyg som speglar och framhäver det bästa hos dig.
Pris: 1500 kr (i priset ingår din personliga stilguide)
Tid ca 1½ timma

Garderobsrensning och planerings av kompletterande plagg
När det kommer till rensning av din garderob så utgår vi från just det vi kom fram
till på färg och stil konsultationen. Vi går igenom det mesta ur dina garderober,
allt från ytterplagg till kläder till smycken med mera. När rensningen är klar
planerar vi tillsammans upp vad du behöver komplettera din garderob med. I

Gruppstyling
Jag erbjuder även gruppstyling som till exempel tjejkvällar då jag anpassar efter
gruppens behov, detta är roliga och lärorika tillställningar som passar vid t.ex.
möhippa, after work, födelsedag eller om ni bara vill göra något kul tillsammans.

Frisör
Klippning (40 minuter):
Färg eller slingor, enkel:
Baluppsättning:
Brudklädsel:
Make up:

450 kr
800 kr
1200 kr
750 kr/timma
700 kr/timma

Yrkeslärare
Som examinerad yrkeslärare tar jag olika vikarieuppdrag på frisör- och
stylistprogrammet på gymnasier i närheten.
Pris: 1000 kr/timma

