
 

Femman - den urbana gallerian mitt i Göteborg. På tre plan samlas attraktiva varumärken, caféer och restauranger som H&M, 
MQ, Gina Tricot, JC, Rituals och Naked Juicebar m.fl. I den 16 000 kvm stora gallerian finns ett 60-tal butiker, restauranger och 
caféer som årligen attraherar drygt 12 miljoner besökare. Välkommen till Femman! 
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Ny innovativ frisörkedja etablerar sig i Femman 
 
De dåliga hårdagarna är snart förbi för göteborgarna. I november öppnar den 
nytänkande frisörkedjan Sayso Hair & Style sin första salong i Göteborg. Salongen 
ska locka en medveten målgrupp som ställer höga krav på kreativitet och 
tillgänglighet. 
  
Sayso Hair & Style är en ny frisörsalong med frisörer som tar upp striden mot dåliga 
hårdagar. Här erbjuds expertkompetens inom både behandlingar och produkter som gör det 
möjligt för kunden att vara fin i håret varje dag. Salongen i Femman blir den tredje Sayso 
Hair & Style i Sverige. Den drivs av Raise Gruppen, Nordens största frisörkedja med över 
140 salonger, 6 frisörskolor och 1000 anställda i Sverige och Norge. I Sverige är Raise 
Gruppen redan kända för de populära Nikita-salongerna. 
 
- Sayso Hair & Style inspireras av milleniumgenerationen och vill särskilt locka just denna 
målgrupp. Vi vill bli kända för vår kreativitet, innovation, kvalitet och tillgänglighet. Vi har 
valt en inredning som inspireras av salonger i storstäder som Berlin, London och Tokyo. Det 
handlar om att skapa en frisörsalong som kunden inte sett tidigare i Göteborg, säger 
Christinah Nicolaisen, koncernchef, Raise Gruppen AS. 
 
- Vi är väldigt glada att Sayso Hair & Style valt att öppna i Femman. Deras frisörsalong är ett 
välkommet tillskott och stärker Femman som en destination för skönhet och mode, säger 
Fredrik Ottosson, Chef Affärsområde Göteborg, Hufvudstaden. 
 
Femman har genomgått en omfattande renovering och fått en helt ny interiör med öppna 
miljöer och en spännande blandning av butiker och restaurangkoncept. Redan idag finns ett 
brett utbud inom skönhet såsom Five Five Nails, Blow dry & Brows by Taar, Rituals och 
Kicks. Andra nya koncept som öppnar inom närmsta månaderna är Zocalo, Lidl och ONLY.  
 
Sayso Hair & Style kommer ligga på övre plan och ha en yta på drygt 80 kvadratmeter.  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
Lisa Ander, Projektledare Marknad Hufvudstaden 
lisa.ander@hufvudstaden.se 
031-710 21 32 
 
Anette Johansson, VD Sayso Sweden AB & Nikita Hair Sweden AB 
anette.johansson@nikitahair.se 
0732-74 28 24 
 


