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Temarom 1 -
Insta
Dette rommet er laget for de som 
deler mye innhold på sosiale medier 
og utformingen er spesielt tilpasset 
for å være "insta-vennlig". I tillegg til 
behandlinger tilbyr Treat makeup-kurs 
og styling av antrekk som en del av 
"underholdningen" for dette rommet 

Design
I designet har jeg blitt inspirert av hard 
betong som møter mykt rosa og de 
organiske formene fra rennende ne-
glelakk. Gjennom hele designproses-
sen har jeg hatt i tankene at rommet 
skal være insta-vennlig. Det vil i dette 
tilfellet si rene og pene overflater som 
gir en god bakgrunn for foto.

Mobil app
I mobil appen kan gjestene bestil-
le alkoholholdige drikker og andre 
forfriskninger fra baren som bringes 
til rommet. I appen finnes også andre 
løsninger som bibliotek av alle festan-
trekkene konseptet selger, samt sko 
og accessories. Appen har i tillegg 
samme AR filter som AR-Makeup 
speilet der gjestene kan prøve ut de 
forskjellige nyansene av makeup som 
selges i konseptet.

Skjerm
Den 75 tommer skjermen gir gjestene 
mulighet for eget opplegg som for 
eksempel for teambuilding med be-
driften, men skjermen brukes også for 
undervisning på makeup-kurset. Te-
marommet har også spesialtilpassede 
Kahooter gjestene kan velge som en 
del av tjenesten dette rommet tilbyr. 

Antall gjester 8 stk.

Behandlinger:
• Frisør
• Barberer
• Makeup
• Manikyr
• Styling av klær
• Makeup kurs

Digitale løsninger
• 75 tommer TV skjerm
• AR-speil med bibliotek av alle 
  festantrekkene konseptet selger 
• AR-speil med bibliotek av all 
  Makeup konseptet selger
• Mobil app

treatInsta
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Temarom 2 -
Taste
Temaet på dette rommet er som navnet 
sier - smaking. Her har gjestene mulig-
het til å velge mellom vin-, whisky-, eller 
champagne-smaking når de booker 
rommet. En kyndig ansatt vil veilede og 
gjennomføre smaksopplevelsen innen-
for valgte kategori. 

Design
Dette rommet er designet med smaken 
av champagne, vin og whiskey i tanke-
ne! Jeg har valgt mørke materialer, med 
innslag av blank messing. De boblen-
de hyllene på veggen er bakbelyste 
varebærere som strekker seg oppover 
veggen og utover taket som dekorbe-
lysning. Designet skal gi assosiasjoner 
til boblene i champagne. Et annet 
element i rommet som fremmer temaet 
å "smake" er de eksklusive Gina stole-
ne fra Edra som har samme farge som 
champagne og whiskey.

Mobil app
I mobil appen kan gjestene bestille 
drinker, øl og annet fra baren som 
bringes til rommet. I appen finnes også 
andre løsninger som bibliotek av alle 
festantrekkene konseptet selger, samt 
sko og accessorier. Appen har i tillegg 
samme AR filter som AR-Makeup speilet 
der gjestene kan prøve ut de forskjelli-
ge nyansene av makeup som selges i 
konseptet.

Skjerm
Den 75 tommer skjermen gir gjestene 
mulighet for eget opplegg som for 
eksempel ved seminar eller teambuil-
ding med bedriften. Temarommet har 
også spesialtilpasset Kahoot tilpasset 
opplegget med vin-, whisky- eller cham-
pagne-smaking. 

Antall gjester 12 stk.

Behandlinger:
• Frisør
• Barberer
• Makeup
• Manikyr

Digitale løsninger
• 75" TV skjerm
• AR-speil med bibliotek av alle 
  festantrekkene konseptet selger 
• AR-speil med bibliotek av all Makeup   
  konseptet selger
• Mobil app

treatTaste
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Temarom 3 -
Fortune
Dette rommet er laget for de som som 
liker konkurranse. Rommet har to shuf-
fleboards og to dartskiver slik at gjeste-
ne kan deles inn i lag og aldri trenger å 
vente lenge på tur.

Design
Rommets design skal by på spill og 
konkurranse.med mørke materialer og 
innslag av farget lys. Nøkkelordet jeg 
har knyttet opp mot designet i utformin-
gen er "mancave", med et innslag av 
feminine farger i lyset. Rommets design 
skal by på spill og konkurranse for alle. 
Shufflebordets spillplate er en underlyst 
akrylplate for å gi effektbelysning. Farge 
på lyset kan skiftes hvis ønskelig.

Mobil app
I mobil appen kan gjestene bestille 
alkoholholdige drikker og andre forfrisk-
ninger fra baren som bringes til rom-
met. I appen finnes også andre løsnin-
ger som bibliotek av alle festantrekkene 
konseptet selger, samt sko og acces-
sorier. Appen har i tillegg samme AR 
filter som AR-Makeup speilet der gjeste-
ne kan prøve ut de forskjellige nyansene 
av makeup som selges i konseptet.

Skjerm
Den 75 tommer store skjermen viser 
poeng score for lagene, men gir også 
gjestene mulighet for eget opplegg 
som for eksempel ved teambuilding 
med bedriften. Skjermen har også 
undervisning av dart kaste-teknikker 
ved behov for dette. Temarommet har 
spesialtilpassede Kahooter gjestene 
kan velge som en del av tjenesten dette 
rommet tilbyr. I tillegg har dartskivene 2 
stk 32 tommer skjermer til poeng score.

Antall gjester 10 stk.

Behandlinger:
• Frisør
• Barberer
• Makeup
• Styling av klær

Digitale løsninger
• 75" TV skjerm
• 2 stk 32" TV skjerm til poengscore    
   for dart
• AR-speil med biblotek av alle 
  festantrekkene konseptet selger 
• AR-speil med bibliotek av all Makeup 
  konseptet selger
• Mobil app

treatFortune
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Temarom 4 -
Enrich
Dette rommet er for de som elsker 
karaoke. I tillegg til behandlinger tilbyr 
Taste  makeup-kurs og styling av an-
trekk som en del av tilvalgene for dette 
rommet. 

Design
Dette rommet har en behagelig at-
mosfære med duse jordtoner og hvitt 
epoxygulv laget for å ligne marmor
Lyset kan dimmes opp og ned etter 
hvilken stemning rommet skal ha. Led 
stripsen i taket langs den organiske 
formen og inn mot veggene kan endre 
farge etter ønske.

Mobil app
I mobil appen kan gjestene bestille 
alkoholholdige drikker og andre forfrisk-
ninger fra baren som bringes til rommet. 
I appen finnes også andre løsninger 
som bibliotek av alle festantrekkene kon-

septet selger, samt sko og accessorier. 
Appen har i tillegg samme AR filter som 
AR-Makeup speilet der gjestene kan 
prøve ut de forskjellige nyansene av 
makeup som selges i konseptet.

Skjerm
Den 75 tommer skjermen gir gjestene 
mulighet for eget opplegg som for 
eksempel for utdrikningslaget som ofte 
har et ekstra opplegg for bruden. Skjer-
men brukes også til undervisning ved 
booking av makeup-kurs. Temarommet 
har også spesialtilpassede Kahooter 
gjestene kan velge som en del av tje-
nesten dette rommet tilbyr. 

I tilegg har rommet 2 stk 49" skjermer 
på motsatt vegg for at den eller de som 
synger karaoke skal kunne se teksten 
mens den henvender seg til publikum i 
sofaen.

Antall gjester 10 stk.

Behandlinger:
• Frisør
• Barberer
• Makeup
• Manikyr
• Pedikyr
• Styling av klær
• Makeup kurs

Digitale løsninger
• 75" TV skjerm
• 2 stk 49" TV skjermer
• AR-speil med biblotek av alle 
  festantrekkene konseptet selger 
• AR-speil med bibliotek av all Makeup 
  konseptet selger
• Mobil app

treatEnrich
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