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DESERT ROSE 

SHOWREEL MANUS 1 (SOCIALA MEDIER) 

VIDEO AUDIO 
Vårgårda torget – Desert Rose skyltfönster. 
 
Kameran glider in genom huvudentrén. 
 
Aida kliver ut från bakom receptionsdisken och 
bemöter kameran direkt framför. 
 
LOWER THIRD GRAFIK: 
AIDA ELENA, Spa therapeut, fotograf, fransstylist. 
 
Miljöbilder på receptionen, väntrummet, 
produkter och foton, utrustning m.m. TONAR UT I 
VITT – 
 
En ny, glad KUND kommer in till butiken, hälsar 
på en MEDARBETARE med varmt leende – 
 
Dom passerar en ANNAN KUND som är precis på 
väg ut, glad och nöjd och vinkar. 
 
Kunden slår sig ner i den mjuka väntsoffan och 
bjuds på en kopp varmt te. Miljöbilder medan hon 
ser sig omkring. 
 
Plötsligt dyker medarbetaren upp och lotsar in 
henne till – 
 
Kunden genomgår en ansiktsbehandling. 
Närbilder på processen och medarbetaren. 
 
Närbilder på processen med kemisk peeling. 
 
 
Närbilder av microneedling. 
 
 
Montage av bilder från fotvård och nagellack. 
 
 
En ANNAN MEDARBETARE rycker ut ett strå ur 
ögonbrynet på en ANNAN KUND. 

 
MUSIK: Upbeat, new age toner. 
 
 
 
 
AIDA 
Hej och välkommen till Desert Rose 
skönhetssalong! Vi erbjuder dock mycket mer än 
bara skönhet. 
 
AIDA (V.O.) 
Vi har allt en välutrustad skönhetssalong och spa 
kan ge med varma och glada medarbetare i våra 
fräscha nya lokaler som hjälper dig känna dig så 
bekväm och trygg som möjligt från första stund 
du kliver in hos oss framtill att du är färdig att gå. 
 
 
AIDA (V.O.) 
Vi vill att då du bokar tid hos oss så ska du veta 
att just ditt välmående är vår högsta önskan. 
 
 
 
AIDA (V.O.) 
Bland våra behandlingar ingår det senaste i 
ansiktsbehandling... 
 
AIDA (V.O.) 
Kemisk peeling... 
 
AIDA (V.O.) 
Microneedling... 
 
AIDA (V.O.) 
Fotvård och nagellack... 
 
 
AIDA (V.O.) 
Formning av ögonbryn och fransar... 
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MEDARBETAREN haltar till försiktigt, kunden ler 
godkännande. Medarbetaren ler. 
 
Närbilder på vaxningsutrustning skiftar över till... 
 
 
Närbilder på händer över en rygg. Massage. 
 
 
Närbilder på tandblekningsprocessen – före och 
efter bilder möjligtvis. 
 
 
Närbilder på tandsmycken och örhängen. 
 
 
 
 
Närbilder på produkterna i hyllorna. Beauty shots 
av enskilda flaskor och märken. 
 
 
 
 
KLIPP TILL: 
AIDA med en kamera och en FOTO KUND, 
omringad av utrustning och ljussättning. Aida ger 
regi och hjälper kunden posera - stora leenden, 
KUNDEN skrattar varmt. 
 
AIDA sätter ögat mot sökaren och laddar för att 
ta bild. 
 
KLIPP: 
över till skylten ovanför receptionen då blixten 
går. 
 
TILLBAKA TILL: 
AIDA som talar till kameran i närbild 
 
VIDBILD: 
Hon är omringad av hennes medarbetare. 
 
 
TONA UT TILL VITT. 
 
LOGGA/KONTAKT 
 

 
 
AIDA (V.O.) 
Vaxning... 
 
 
AIDA (V.O.) 
Massage... 
 
AIDA (V.O.) 
Tandblekning... 
 
AIDA (V.O.) 
Öronhåltagning, och tandsmycke. 
 
 
 
AIDE (V.O.) 
Men vi är även återförsäljare av bland de bästa 
skönhetsprodukterna som finns att tillgå idag – 
samma märken vi använder direkt i din 
behandling. Naturliga och beprövade produkter 
hela vägen, utan bieffekter eller irritation. 
 
AIDA (V.O.) 
Och jag erbjuder själv även professionell 
fotografering, med flera års erfarenhet av 
porträtt och modell fotografering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AIDA 
Tveka inte att boka. Vi ger inte bara skönhet. Vi 
ger glädje. 
 
ALLA: 
Välkommen till Desert Rose! 
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DESERT ROSE 

SHOWREEL MANUS 2 (SOCIALA MEDIER) 

VIDEO AUDIO 
TONA UT UR VITT 
 
Välkommen till: 
LOGGA 
 
Miljöbilder – Desert Rose 
 
VÄLMÅENDE 
 
Varmt té serveras till KUND 
 
Närbilder på massage 
 
TONAR ÖVER TILL 
 
Närbilder på ansiktsbehandlingar 
 
SKÖNHET 
 
Montage av glada kunder, foto kund skrattar 
 
GLÄDJE 
 
Tona till vitt 
 
BOKA IDAG! 
 
LOGGA 

 
 
 
MUSIK: Upbeat, peppigt 
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DESERT ROSE 

SHOWREEL MANUS 3 (HEMSIDA) 

VIDEO AUDIO 
(bild ska kunna spela med eller utan ljud) 
 
Kameran glider in genom entrén. 
 
Virtuell gångtur genom lokalen. 
 
Glada kunder bemöts och sitter och väntar med te 
och kaffe. 
 
 
 
 
Montage av olika behandlingar i närbild 
 
 
 
Beauty shots av produkter och märken. 
 
 
 
 
 
 
Montage av fotografering och porträtt. 
 
 
TONA TILL VITT 
 
LOGGA 
 
. 

AIDA (V.O.) 
Välkommen till Desert Rose skönhetssalong! Vi 
erbjuder dock mycket mer än bara skönhet. 
Vi har allt en välutrustad skönhetssalong och spa 
kan ge med varma och glada medarbetare i våra 
fräscha nya lokaler som hjälper dig känna dig så 
bekväm och trygg som möjligt från första stund 
du kliver in hos oss framtill att du är färdig att gå. 
 
AIDA (V.O.) 
Vi vill att då du bokar tid hos oss så ska du veta 
att just ditt välmående är vår högsta önskan så att 
du kan få en härlig upplevelse och en effektiv 
behandling. 
 
AIDE (V.O.) 
Vi är även återförsäljare av bland de bästa 
skönhetsprodukterna som finns att tillgå idag – 
samma märken vi använder direkt i din 
behandling. Naturliga och beprövade produkter 
hela vägen, utan bieffekter eller irritation. 
 
AIDA (V.O.) 
Vi erbjuder även professionell fotografering, med 
flera års erfarenhet av porträtt och modell 
fotografering. 
 
AIDA (V.O.) 
Välkommen till Desert Rose! 

 


