
 

VABILO 
V okviru projekta SPOT svetovanje Pomurje vas s partnerjem projekta  

Razvojni center  Murska Sobota vabimo na : 

brezplačno delavnico 

POSLOVNI IZGLED ZA POSLOVNI USPEH 

Obleči se za uspeh ali kaj sporočamo s svojo zunanjo podobo?  

ki bo 

v torek 4.6.2019, s pričetkom ob 10.00 uri 

v Poslovnem središču paviljona Expano, Murska Sobota  

(dvorana, 1. nadstropje) 

 

Namen delavnice: 
Če vam je to všeč ali ne, način, kako 
izgledate, igra vlogo pri vašem uspehu 
na delovnem mestu. To, kar nosite, je 
pomembno in lahko vpliva na delo, ki ga 
opravljate, in na to, kako vas vidijo vaši 
kolegi, stranke in poslovni partnerji. 
Na delavnici boste dobili informacije in 
znanje, kakšen slog oblačenja je 
primeren za različne vrste dela in 
poslovne dogodke.  
 

Spoznali boste preizkušene smernice glede oblačenja in uporabne nasvete za nošenje 
poslovne obleke. Poudarek delavnice bo na tem, kako vam ustrezno izbrana obleka lahko 
pomaga pri večji samozavesti, še bolj odlični karieri in delovanju na poslovnem področju. 
 
Vsebina delavnice: 

• Obleka, kot del poslovnega bontona, 

• Obleka kot komunikacijsko sredstvo, 

• Kaj sporočamo z izbiro obleke za poslovni dogodek - kako svojo podobo 
prilagajati različnim poslovnim priložnostim , 

• Razumevanje in izgradnja podobe, ki je v skladu z vizijo podjetja, 

• Kako z obleko vplivamo na poslovni uspeh. 

 
Trajanje delavnice: 
Delavnica bo trajala 4 šolske ure. Izvajala se bo v TOREK 4.6.2019, od 10.00 do okvirno 
13.30 ure, z vključenim odmorom v paviljonu Expano. 
 
Prijave NA BREZPLAČNO DELAVNICO: 
Prijave sprejemamo najkasneje do PETKA, 24.5. 2019 oz. do zapolnitve mest na e-mail: 
iris.lanscak@rcms.si oz. na telefonsko številko: 040 504 500.  
 
  

Delavnica je za udeležence brezplačna, število mest je omejeno! 
 

mailto:iris.lanscak@rcms.si


 

 

PRIJAVNICA 
Ime in priimek: 
 

 
 

Podjetje/institucija:  
 

Naslov:  
 

Starost podjetja  
(nad ali pod 5 let): 

 
 

Kontakt, e-pošta:  
 

 

S prijavnico dajete privolitev, da se vaši osebni podatki hranijo za namene dogodka. Z evidentiranjem na 

prezenčno listo udeleženih pa dovoljujete, da se podatki obdelujejo za namene izvajanja in spremljanja 

evropskega projekta/operacije SPOT svetovanje Pomurje, ki se izvaja v času od 1.1.2018 do 31.12.2022. Za 

izkazovanje izvajanja operacije SPOT svetovanje Pomurje bo izvedba dogodka fotografirana, zato v kolikor 

želite, da iz samega slikovnega materiala ne boste prepoznani, imate možnost, da predlagate anonimizacijo 

vaše prepoznavnosti. Podatki se ne bodo iznašali v tretje države. Upravljavec zbranih osebnih podatkov je 

Razvojni center Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. 
 

Projekt »SPOT svetovanje POMURJE 2018-2022 « 
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, 

javna agencija 


