
  

 

Om Petra 

Namn: Petra Bergqvist 

Bor: Karlskrona  

Familj: man och två barn; en tjej på 9 och en kille på 6. 

Jobb: Sjukgymnast som numera jobbar administrativt  

Favvisgodis: dubbelnougat 

Modigaste jag gjort: även om det låter lite klyschigt måste jag nog 

säga att det var att jag började sälja House of Lola, att jag inte 

bara ville o pratade, utan att jag verkligen gjorde det!  

Skulle aldrig…: utsätta mig för något som innebär att jag "faller " 

från hög höjd tex hoppa bungy jump eller åka typ fritt fall 😱 

Få vet att jag….: har mc körkort 

 

1. Du har funnit med hos oss länge nu Petra, hur kom du i kontakt 

med House of Lola för första gången?  

Min granne hade visning, jag gick dit och kände direkt att detta 

var kläder för mig! 

  

 

2. Vad fick dig att välja att bli säljare hos oss?  

Efter denna första visning började jag fundera lite på om detta 

inte kunde vara något för mig, jag hade då småbarn och kände att 

jag ville göra något som JAG ville och som gav mig energi, där jag 

samtidigt kunde komma hemifrån en stund. Jag älskar kläder och att 

träffa härliga människor, så vad kunde bli bättre? :) 

               Petra 

- Lolakunden som blev säljare och sedan 

också teamledare 



3. Du är från denna vårsäsong också Teamledare? Vad innebär det 

att vara Teamledare på Lola?  

Det innebär att jag "coachar" ett gäng härliga tjejer som också 

säljer House of Lola, introducerar de som är nya som säljare och 

stöttar de som hållit på ett tag.  

 

4. Om du möter någon tjej som funderar på att bli säljare hos 

House of Lola, vad säger du till henne då?  

Ta chansen, det är väldens roligaste extra jobb, House of Lola är 

ett fantastiskt företag att jobba på! 

 

 

5. Sista frågan, en klassiker…: Vilket plagg är din favvis från 

vårkollektionen och sen vill vi såklart veta ditt all-time 

favvisplagg från House of Lola.  

Vårens kollektion, helt klar Banshee dress, har den i både rosa 

och light sand. Mitt allra allra bästa plagg någonsin får nog bli 

Collar Cardie, bara älskar den och tycker att den är hur användbar 

som helst! 

  

Lyssna till Petras Spotifylista här som hon gjort tillsammans med 

vår finska teamledare Mari.  

// Tusen tack vår alldeles egna Petra, vi är så glada att vi får ha 

dig både som säljare och teamledare! Massa stora kramar från oss  

 

 

 

 

https://open.spotify.com/user/houseoflola/playlist/3QCvFmF0h9u5HmpILObs6y

