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1 Säljinspiration
Jag kommer till butiken och börjar dagen med en genomgång av sortimentet. Ni berättar vad 
ni vill ha ut av dagen/dagarna. Jag jobbar med kunderna, hjälper till med deras personliga 
styling och deras klädinköp.
PRIS: 2000 KR i grundavgift och 15 % av försäljningen. LÄNGD: 1-2 Arbetsdag

Planering /skyltning/omhängning
I det dagliga arbetet i en butik är det ofta mycket svårt att hinna med att göra butiken “ny” 
för kunderna. I bland behövs det nya ögon som kan se butikens och sortimentets potential. 
Där kan jag hjälpa till med att hänga om kläder, flytta runt inredning, skylta om och så vidare. 
Naturligtvis sker detta efter ordentliga konsultationer om vad ni önskar utveckla i butiken. Vill ni 
ha tips och ideér så har alltid många tankar kring förändring.
PRIS: Ingår i Stylist i butiken (se ovan)

Personlig styling av butiksägare och personal 
Att hitta sig själv och sin egna personliga stil är inte helt enkelt. Ibland behöver även de som 
jobbar i butik få en konsultation när det gäller den egna stilen och kroppen. Kanske har du 
tröttnat på dig själv och vad för stil du använder i ditt arbte. Låt mig hjälpa dig att ta fram 
ditt bästa jag , när det gäller kroppsspråk, formen på kläder , färger, make-up och hår. 
Tillsammans hittar vi sedan kläderna i er butik som hjälper dig att se ut och agera som den 
stjärna du är! 
PRIS: 1 000 KR. LÄNGD: 1h (Efter eller innan arbetsdagen)

Kundevent
Att äga en butik där det händer saker är viktigt. Olika varianter av kundevent bidrar till en 
ökning av trogna kunder. Låt mig anordna dessa kundevent. Det kan var olika typer av 
föreläsningar (se separat infoblad). Modevisningar. “Gör om mig” kvällar. Mingel och styling 
kvällar. Samarbete med olika andra butiker kan okcså ingå. Allt ordnas naturligvis så att det 
passar just er butik.
PRIS: ENLIGT ÖVERNSKOMMELSE 

Företagsutveckling
När man driver ett företag har man ständigt fullt upp med allt praktiskt arbete. Här får du 
möjlighet att stanna upp och reflektera över ditt företagande. Vilka framgångsfaktorer har 
du, vilka mål vill du uppnå och varför driver du företaget. Du skapar en företagspärm som 
innehåller allt du behöver för att nå dina mål. Arbetet tar sammanlagt ca 6 timmar uppdelat 
på 2 eller 3 tillfällen .
PRIS: 1 000 KR / TIMME. LÄNGD: 6h 

Butiker
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