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Rosenrummet lanserar nya konceptet 
NK Personal Shopping MAN 

 

Rosenrummet har senaste året introducerat flera nya koncept på NK Personal 
Shopping, som NK Bröllopsservice, NK Personal Shopping HOME och STYLE 
ACADEMY. Nu presenteras ytterligare en ny service:  
NK Personal Shopping MAN. 
 
Den nya tjänsten erbjuder personal shopping-service för män som vill ha hjälp med allt 
från garderobsrensning till stilcoachning eller att bygga en ny businessgarderob.  

– Den här typen av tjänst är hett efterfrågad på alla de stora internationella varuhusen, som 
på Harrods i London och Bloomingdales i New York. Det är dags att vi tar det till Sverige, 
säger Lisa Rogalin, grundare av Rosenrummet. Vi har redan smygstartat och märker att 
många efterfrågar hjälp med till exempel mer casual fritidsstil.  
 
Det finns många fördelar med personal shopping, bland annat får kunden hjälp att ringa 
in sin personliga stil och därmed minimera felköp och få en bättre och mer hållbar 
garderob. Dessutom är det en tidseffektiv lösning. 

– Vi tar fram den perfekta vår- och sommargarderoben på 1,5–2 timmar, säger Lisa Rogalin. 
För många av våra kunder är tid en bristvara men kraven är fortsatt höga på en stilsäker 
garderob. Vissa har inte heller intresset för att springa runt och leta efter det perfekta 
plagget. Då är det bra att ta hjälp av proffs som oss. 

PERSONAL SHOPPING 
Sessionen börjar med en intervju på cirka 20 minuter där stylisten gör en analys och får 
skapa en uppfattning om dig som person, både stilmässigt och personlighetsmässigt.  
Allt för att kunna hitta plagg som ska passa just dina preferenser, behov och din kropp. 
Därefter bokas ett nytt möte där du i ett privat provrum får prova plagg som stylisten valt 
ut åt dig. En provning tar cirka 1,5–2 timmar. Pris: 2 400 kr (exklusive inköp). Tjänsten 
innebär inget köptvång. 



 
GARDEROBSRENSNING 
Har du flera plagg i din garderob som aldrig används, medan ett fåtal används alldeles för 
ofta, är garderobsrensning något som passar för dig. En stilkonsult kommer hem till dig 
och ger råd om vilka plagg som bör sparas och vilka som ska rensas ut. Stilkonsulten 
förmedlar kontakt till vintagebutiker samt hjälper dig att eventuellt skänka plagg till 
välgörenhet. 
Pris: 3 600 kr/3 timmar (inom tullarna), extra timme utöver detta kostar  
1200 kr. 

 
För mer information kontakta Terri Herrera, presskontakt, terri@editk.se,  
072-886 95 00 eller Lisa Rogalin, grundare av Rosenrummet, lisa.rogalin@invited.se, 
070-441 40 10. 
 
Företaget Rosenrummet driver idag NK Personal Shopping och NK Beauty Lounge på NK i Stockholm. 
Rosenrummet erbjuder kunder en personlig shoppingupplevelse med 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  
	
	


