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Prislista

Stilstudio Göteborg

DIN STIL
Låt oss hjälpa dig att hitta stilen eller lära dig hur du undviker onödiga inköp
och sparar tid. Välj bland tjänsterna som är skräddarsydda för att matcha dina
önskemål och behov.

Stilpaket Small
1 timme, kostnad 2000 kr inkl. moms
Var: i hemmet, på arbetsplatsen eller på stan
En grundläggande stilanalys.
”Lär dig mer om stil. Enkla tips och råd
klä fram fördelarna för just dig och din figur.”

Stilpaket Medium
2 timmar, kostnad 3000 kr inkl. moms
Var: På stan
Smart shopping – effektivt, förnuftigt och enkelt.
Lär dig hur med Lilla shoppingpaketet.
”Vi startar med en fika och du får lära dig vilken stil,
mönster och snitt som smickrar din figur. Därefter ger vi
oss ut i stadens butiker och praktiserar dina nyvunna kunskaper.”

Stilpaket Large
3 timmar, kostnad 4500 kr inkl. moms
Var: I hemmet och på stan
En garderob som fungerar i alla lägen.
”Efter en grundläggande genomgång av de enkla reglerna
för just din figur tar vi oss an din garderob. Steg för steg går
vi igenom basgardroben för att sedan mötas på stan där
vi shoppar nya plagg som både kompletterar och smickrar
kläderna där hemma. Budgeten för shoppingen sätter du själv”
Ersättning för körning och utlägg för parkering tillkommer.
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SHOPPING
Låt oss fungera som guide, smakråd och inspirationskälla när det gäller
shoppingen. Du bestämmer själv antalet timmar och storleken på börsen.
Ta på dig bekväma skor för det är dags att ge sig ut på stan…

Lilla börsen
1000 kr/timme/person inkl. moms
Vi besöker stadens klädkedjor och tar del av det stora
utbudet med lägre prislappar.

Mellan börsen
1000 kr/timme/person inkl. moms
Blandade prislappar för mellanbörsen med smarta
basplagg och billigare modeplagg.
Stora börsen	
1000 kr/timme/person inkl. moms
Prislapparna har fler siffror och här tummar vi
varken på kvaliteten eller på priset.

STILIGA PRESENTER
Skäm bort din kära med en stilgåva, ge kollegan en shoppingtur
med stylisten eller överraska bruden med en stiligare upplevelse.
Du sätter ramarna för upplevelsen och vi infriar förväntningarna!
Stilanalys
1 timme, kostnad 2000 kr inkl. moms
En perfekt gåva till frun, svärdottern eller mormor. Stilanalysen är
för den som vill lära sig mer om den egna stilen.
Shopping
1000 kr/timme/person inkl. moms
En upplevelsepresent som skänker guldkant åt kollegan eller väninnan.
Shoppingen är för den stilsäkra som söker ny inspiration i vardagen.
Paketering av presentkortet
Presentkortet är stort som ett A4 ark. Du väljer själv om du vill ha det med vanlig
post eller via e-post för att själv göra utskriften på favoritpappret. Betalningen sker
via faktura och den medföljer när presentkortet skickas.
Ersättning för körning och utlägg för parkering tillkommer.
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BOKA FÖRELÄSNING
Stilstudio Göteborg erbjuder inspirerande föreläsningar kring stil i olika längder
och omfattningar. En typisk föreläsning brukar vara lättsam och locka till massor
av skratt. Du designar själv ditt upplägg – vi möter dig och dina behov!
”Den mest perfekta föreläsningen varar i 1,5 timme och innehåller samtliga
ämnesområden, givetvis finns det tid till en kortare fikapaus eller en frågestund.”

Passande tillfällen
Kick-off, kundmöte eller konvent
Afterwork efter jobbet med kollegorna
Tjejkvällen eller möhippan
Stil XS
2-10 personer
1,5 timme

Stil S
10-30 personer
1,5 timme

Stil M
30-60 personer
1,5 timme

Stil L
60-100 personer
1,5 timme

Stil XL: Från 100 personer.
Varje föreläsning skräddarsys efter era behov.
Ni är välkomna att höra av er med era frågor eller funderingar.
Stilstudio Göteborg skickar offert på samtliga föreläsningar.
Ämnesområden att välja mellan
Den personliga stilen
Varför blir det fel med impulsköp?
Varför trivs jag inte i vissa typer av plagg?
Vilken passar mig?
Figur
Vad kännetecknar de olika figurtyperna?
Vilken figurtyp är jag?
Vilka regler gäller för min figurtyp?
Basgarderob

Trender

Vad är en basgarderob?
Hur gör jag för att få fungerande garderob?
Hur hittar jag den röda tråden?

Är mode alltid rätt?
Vilka är säsongens trender?
Hur tolkar jag trenderna?

Samtliga priser gällande föreläsningar är angivna exklusive moms. Ersättning för körning och utlägg för parkering tillkommer.
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