
  
  

N   O   R   D   I   S   K   A       K   O   M   P   A   N   I   E   T 

	  

Nordiska Kompaniet grundades 1902 av Josef Sachs och består idag av två varuhus, ett i Stockholm och ett i 
Göteborg. Varumärket NK samt varuhusbyggnaderna i Stockholm och Göteborg ägs av börsnoterade 
Hufvudstaden AB. NK:s försäljning år 2013 uppgick till totalt 2,9 mdrsek och de båda varuhusen sysselsätter 
cirka 1200 personer. Varuhuset i Stockholm har en genomströmning av cirka 8,7 miljoner besökare årligen. 
Motsvarande siffra för Göteborg är 2,4 miljoner. 
	  

 
PRESSMEDDELANDE 
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NK Personal Shopping växer med fler stylister 
 
NK Personal Shopping expanderar och förstärker sitt stylistteam med Niklas Berglind, 
Mia von Heidenstam, Marie Wermelin och Nicole de Geer. Rosenrummet erbjuder 
Personal Shopping och stilrådgivning på NK i Stockholm sedan 2010 och har skapat 
ett unikt koncept för shopping och en personlig garderobsuppbyggnad.  
 

–  Vi ser en ökad efterfrågan på Personal Shopping. Allt fler kunder ser fördelarna med 
en välplanerad garderob som fungerar för alla tillfällen. Att handla med en expert 
bygger en genomtänkt garderob på lång sikt, säger Lisa Rogalin, VD på Rosenrummet 
som driver NK Personal Shopping. 

 
Lisa Rogalin har handplockat de tio stylister som nu finns med i teamet. Med sin breda 
kompetens och erfarenhet som Personal Shoppers kompletterar de tio stylisterna varandra och 
bildar tillsammans ett team som kan tillgodose alla olika kunders högt ställda krav. 
 

- I vårt jobb lyfter vi fram och förstärker kundens personliga stil, därför känns det 
fantastiskt att kunna erbjuda våra kunder ett team med en unik bredd i både åldrar, kön 
och erfarenhet, säger Lisa Rogalin.  

 
Stylisterna är alla experter på att hitta rätt plagg och förstärka den personliga stilen för män 
och kvinnor, oavsett om man behöver hjälp med att sätta ihop den perfekta resegarderoben, en 
personlig vardagsstil eller en långsiktig garderobsplanering på hemmaplan.  Rosenrummet 
finns sedan i mars i nya lokaler på gatuplan där stylisterna nu hjälper en bred kundgrupp. 
 

– Det kan vara mamman som ska tillbaka till jobbet efter föräldraledigheten, kvinnor 
och män inom affärsbranschen samt kända profiler, säger Lisa Rogalin. 

 
Utbudet på NK med mixen av stora internationella och svenska varumärken är unik och det 
finns inget köptvång från kundens sida vid konsultationen med de professionella stylisterna. 
Dessutom kan kunden vara trygg i att Rosenrummet har fullständig sekretess kring köp och 
kunder. 
 
För mer information vänligen kontakta Lisa Rogalin, VD och grundare av 
Rosenrummet, nkps.sth@nk.se tel. 070-441 40 10, Helena Walfridsson presskontakt för 
Rosenrummet, helena@editk.se, tel. 073 663 76 12 eller NK, Jenny Sandberg 
jenny.sandberg@nk.se 070-182 90 85. 
 
Rosenrummet som idag driver och NK Personal Shopping och NK Beautylounge är en privat miljö för stil och 
skönhet. Konceptet erbjuder kunder en personlig shoppingupplevelse. I konceptet ingår Personal Shopping, 
Personlig Stylist, Garderobsrensning samt Bröllop. Konceptet drivs av stilexperten Lisa Rogalin  
som startade Rosenrummet NK Personal Shopping 2010.  
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Stylistteamet består av:  
 
Lisa Rogalin  
Vd och grundare av Rosenrummet som driver NK Personal Shopping i Stockholm. Lisa är 
stilexpert och utbildad inom Personal Shopping och personligt varumärkesbyggande och har 
lång erfarenhet inom området. 
 
Nicole de Geer (ny) 
Nicole har en bakgrund inom modefotograferingar och som inköpare av kläder. Hon har ett 
passionerat förhållande till mode, vilket hon delar med sig av till sina kunder. 
 
Niklas Berglind (ny)  
Niklas är ett känt ansikte för många som återkommande stilexpert på TV4 Nyhetsmorgon och 
i modetidningar. Han är stylist, bloggar på Metro Mode, är moderedaktör på tidningen QX. 
Niklas stylar även flera namnkunniga politiker och kända profiler. 
 
Mia von Heidenstam (ny) 
Mia har arbetat som stylist i många år och är prisad för sitt arbete med bland andra Kristian 
Luuk som under Mias stylingperiod mottog tidningen Elles pris för Årets bäst klädda man.  
 
Marie Wermelin (ny)  
Har flerårig erfarenhet inom Personal Shopping och är som stylist expert på genomtänkta och 
smarta inköp för att slippa överflödiga plagg och komplettera kundens befintliga garderob.  
 
Marianne Holmberg 
Marianne är utbildad Personal Shopper, stilrådgivare, färgkonsulent och makeupartist. Bland 
hennes kunder finns flera framgångsrika affärskvinnor  
och män, artister och politiker. 
 
Lena Dunham 
Med sin långa erfarenhet från butiksgolvet har Lena byggt upp en expertis inom Personal 
Shopping. Hon har internationell inköpserfarenhet av både dam- och herrkläder samt 
kosmetik och inredning. Lena har varit en del av stylistteamet sedan starten 2010.  
 
Maria Jonas 
Maria har gått flera både svenska och internationella utbildningar inom mode  
och styling. Med sin stilsäkerhet och fingertoppskänsla lyckas hon guida rätt i modedjungeln. 
 
Catrin Karlsson 
Har examen i modevetenskap på Stockholms universitet, stylistutbildning samt flera års 
erfarenhet som Personal Shopper. 
 
Louise Auer  
Louise är utbildad Personal Shopper, hon har flerårig erfarenhet och god känsla för stil. 
Louise har varit en del av stylingteamet sedan starten 2010. 
 


