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SPOT Svetovanje Obalno-kraške regije organizira  BREZPLAČNO delavnico: 

»Urejena poslovna ženska« 
v PETEK, 22. aprila 2022 od 9.00 do 12:00 ure  

v prostorih Primorske gospodarske zbornice, Ferrarska 2 (Ogrlica), 6000 Koper  
Delavnica je BREZPLAČNA! 

Sodobna poslovna ženska je ženska, ki si želi biti uspešna na vseh področjih: imeti uspešno zvezo, ure-
jeno in ljubeče družinsko življenje ter se sočasno uresničevati na poslovnem področju. Pri vsem tem pa 
zagotovo ne želi izgubiti stika s svojo ženstveno platjo in izražati svojo edinstvenost. Urejenost zuna-
nje podobe je lahko pomemben poslovni element našega poslovnega uspeha ter del osebne znamke 
in del celotne podobe podjetja. Urejenost poslovne ženske je pomembni pokazatelj, da si ženska zna 
vzeti čas zase in ga pravilno upravljati in koristiti ter da tudi s svojo podobo sporoča vrednote svojega 
podjetja.  

Na delavnici boste spoznali: 

 Kako organizirati svojo garderobo in nego kot urejena poslovna ženska. 

 Spoznali boste 5 različnih stilov oblačenja in kako jih prilagoditi svoji poslovni podobi ter speci-
fičnim poslovnim dogodkom (sestanki, konference, slike na spletni strani in socialnih omrežjih). 

 Naučili se boste pravilno, uglajeno in dovršeno izbrati oblačila in dodatke za različne poslovne 
namene. 

 Praktično bodo prikazane tudi različne kombinacije različnih oblačil in dodatkov, ki jih lahko 

naredimo z nekaj kosi v svoji omari ter jih lahko nosimo za službo, poslovne sestanke, poslovne 

dogodke, mreženja, druženja. Naučili se boste, kako si nastaviti idealno mini kapsulno kolekcijo 

oblačil v svoji omari, ki je posebej pripravljena zato, da bo vsak dan poslovno uspešen, prijeten 

in ženstven. 

Delavnico bo vodila Silvija Černac, predavateljica, samostojna podjetnica, style coachinja in antropolo-
ginja. 
 
Delavnica je namenjena podjetnicam (MSP) ter potencialnim podjetnicam, ki si želijo biti organizirane in 

urejene, razumeti kako se obleči, da bodo izgledale zelo elegantno in poslovno, a še vedno zelo ženstveno, 

imeti nadzor nad svojim oblačili in jih dobro nositi in koristiti ter spoznati male trike pri oblačenju, ki 

naredijo oblečeno kombinacijo posebno, uglajeno in dovršeno. 
 

Vljudno vabljeni. 
 

Potek delavnice: Delavnica bo potekala fizično med 9.00 in 12.00 uro v prostorih Primorske 

gospodarske zbornice, Ferrarska 2, 6000 Koper. Udeleženci dogodka morajo upoštevati vse ukrepe 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) po navodilih izvajalca dogodka za preprečevanjem 

širjenja bolezni  COVID-19 v R Sloveniji, ki bodo veljali na dan dogodka. 

Prijave: Prijave na delavnico zbiramo najkasneje do srede, 20. aprila 2022 oz. do zasedbe prostih mest 
prek spletne prijavnice na povezavi:  https://forms.gle/VxdGk2AgqYsyxk967  
Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo! 
Dodatne informacije: SPOT Svetovanje Obalno–kraške regije, Vlasta Starc, 05 66 37 582, e-pošta: 
vlasta.starc@rrc-kp.si  

https://forms.gle/VxdGk2AgqYsyxk967

