
Har du lokalen  
vi söker?



Nu etablerar vi Nail Democracy – en  
spännande kedja av salonger där skönhet 
och fairness står i centrum. Vill du vara 
med och hitta våra framtida lokaler?

silvia@naildemocracy.com 

0709-73 53 94

idén bakom bolaget Nail 
Democracy föddes när de tre 
entreprenörerna Silvia Adlesic 
Holmgren, Frida Selkirk och 
Joakim Nilsson såg en öppning 
för etablering i en relativt 
okonsoliderad bransch. I bagaget 
har man många års erfarenhet 
av att skapa mötesplatser, bygga 
kedjor i konkurrensutsatta 
miljöer och utveckla starka 
koncept och varumärken.

COURAGE IS ALL DOERS 
BEST FRIEND.
Nu vill vi med Nail Democracy 
skaka om branschen rejält och 
etableringsplanen stipulerar 
8 etableringar under 2021 
och ett femtontal under 
2022. Stylt Trampoli står för 
inredningskonceptet och vi ska 
skapa riktigt spännande salonger 
som ska andas kreativitet och 
en spännande kundupplevelse, 
där man som både kund och 
medarbetare vill stanna länge, 
vilket bygger intäkter ”on-site” 
snarare än on-line. Våra salonger 
öppnar typiskt sett mellan kl. 10 
och 11 är öppna till mellan 18 
och 20.

FAIR ENOUGH WILL  
NEVER BE ENOUGH.
Stora delar av beautysegmentet 
i allmänhet och nagelsegmentet 
i synnerhet ligger generellt sett 
efter, både när det kommer 
till anställningsvillkor och 
digitalisering. Samtidigt är 
efterfrågan av bättre alternativ 
inom nagelvård på stark tillväxt 
och marknaden i stort räknas 
växa med hela 10% årligen. På 
Nail Democracy använder vi 
schyssthet, kreativitet och mod 
som främsta verktyg och visionen 
är att alla kunder ska bli lika 
passionerade som oss själva när 
det kommer till att transformera 
naglar till konst och lyfta skönhet 
till mode. Ett större sortiment av 
egna produkter kommer också 
komplettera tjänsteutbudet.

MAKING ROOM FOR 
CREATIVITY IS WHAT 
CREATIVITY IS ALL ABOUT.
Vi söker centrala lägen i 
Storstockholm där det redan i 
dag finns ett flöde av människor 
som vi vill både dra nytta av och 
ytterligare bidra till. Vi arbetar 
bara med lukt- och giftfria 
produkter som inte kräver någon 
anpassad ventilation och som gör 
arbetsmiljön mer säker för alla 
medarbetare och kunder.

VI SÖKER:
• Lokalytor på mellan  
  30-60m2

• Vatten och avlopp, ingen  
   anpassad ventilation krävs

• Skyltlägen med goda 
   exponeringsmöjligheter
 
KONTAKT
Har du det vi söker? Kontakta VD 
Silvia Adlesic Holmgren på: 

For the love  
of creativity, 
courage and 

fairness.

For the love  
of breathtakingly

good-looking
nails.



Our Manifesto 
We believe in you. In the right for you to be you. 

In your right to take place, to be heard.

We believe that your passions, your fears, your 
beliefs, and dreams define you and tell the true 

story of who you are. And that is all that matters. 
When you want to express yourself.

One could say that we do just nails. Awesome, 
colorful, shiny nails. But we say that we do much 
more than that. We help you to be you. To stay 

true to yourself. Or to break old boundaries.  
We like to think of ourselves as the transformers 
of nails, the ones who love to turn nails into art 

and beauty into fashion.

The tools we use are fairness, creativity, and 
bravery. That is our true north. Simply because 
that is what you deserve. Nothing less. And we 
want to invite you to become as passionate as 

we are about nails.

You could say it is like some kind of democracy.
We call it Nail Democracy.


