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Succén fortsätter för RR STYLE ACADEMY  
– Sveriges enda utbildning för stylister och 
personal shoppers  
 
Den 19 april drar Rosenrummets egna stylistutbildning RR Style Academy  
igång för tredje gången på NK i Stockholm. Utbildningen riktar sig till alla som  
vill utbilda sig till stylister och personal shoppers, men även till de som redan  
arbetar i branschen och som vill fördjupa sina kunskaper. 
 
Personal shopping är en tjänst som ökar allt mer i efterfrågan och som idag erbjuds i de 
flesta butiker och varuhus som ett viktigt konkurrensmedel till e-handeln.  
Succékursen RR Style Academy, som drivs av Rosenrummet i Stockholm, är  
Sveriges enda kombinerade stylist- & personal shopper-utbildning. Utbildningen består  
av 10 utbildningstillfällen, en halvdag per vecka och är både praktisk och teoretisk.  
Kursen innehåller exempelvis läran om stilpersonligheter, kroppstyper, materiallära,  
personal shopping, styling och modehistoria.  
 
Initiativtagare till kursen och en av lärarna är Lisa Rogalin, grundare av Rosenrummet och 
känd som stilexpert från Nyhetsmorgon i TV4. Huvudlärare är Marianne Holmberg, 
stylist/personal shopper med många års erfarenhet i branschen. Kursen gästas av 
etablerade föreläsare från modebranschen. Gästföreläsare i modehistoria är  



Susanna Strömquist, modejournalist som skriver för bland annat DN och Elle, samt Niklas 
Berglind, stylist känd från TV4, Metro Mode och Melodifestivalen. Utbildningen avslutas 
med ett praktiskt och ett teoretiskt prov som måste bli godkänt för att bli diplomerad. 
 
– Fantastisk, innehållsrik och inspirerande utbildning med passionerade och engagerade 
lärare som sätter pricken över i:et, säger Amanda, kursdeltagare 2016. 
 
– Vi är så glada att vi för tredje gången har möjlighet att erbjuda vår unika kurs för de som 
vill utbilda sig till stylister och personal shoppers. Med handplockade lärare och gäst-
föreläsare från några av de mest tongivande inom svenskt mode har vi alla förutsättningar 
för att ge våra kursdeltagare den bästa språngbrädan ut i modebranschen, säger Lisa 
Rogalin, grundare av Rosenrummet. 

 

 

 

För mer information kontakta Lisa Rogalin, grundare av Rosenrummet, lisa.rogalin@invited.se,  

tel. 070 441 40 10 eller Terri Herrera, terri@editk.se, tel. 0734 32 22 26. 

Företaget Rosenrummet driver idag NK Personal Shopping och NK Beauty Lounge på NK i 
Stockholm. Rosenrummet erbjuder kunder en personlig shoppingupplevelse med genom personal shopping, 

personal shopping HOME, personlig stylist, garderobsrensning, couture, bröllop och Beauty lounge. 
Rosenrummet driver även Style Academy – Sveriges första utbildning för stylister och personal shoppers. 

Företaget grundades och drivs sedan 2010 av stilexperten Lisa Rogalin. www.rosenrummet.se 

 


