
 

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija izvajamo konzorcijski partnerji: Razvojni center Novo mesto d.o.o., RC Kočevje Ribnica d.o.o., RIC 
Bela Krajina in OOZ Novo mesto. Tokratno delavnico koordinira Območna obrtno-podjetniška zbornica Novo mesto.  
Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
. 

 

  

V A B I L O 
 

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija vas v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Novo 
mesto, v prazničnem mesecu,  vabi na brezplačno delavnico 

 

POSLOVNI IZGLED ZA POSLOVNI USPEH 
Sproščena in poslovna podoba vsake poslovne ženske  

 

v  torek, 3. marca 2020, s pričetkom ob 13.00 uri, 
v predavalnici Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto (Foersterjeva 10, NM). 

 

Izobraževanje je namenjeno: obrtnicam in podjetnicam ter potencialnim podjetnicam iz  JV Slovenije 
 

Program: 
➢ Ravni oblačenja (abeceda kulture oblačenja) 
➢ Izbor ravni oblačenja za različne poslovne in življenjske dogodke 
➢ Usklajevanje vaše podobe glede na cilje in vizijo podjetja ter kako z obleko vplivamo na poslovni 

uspeh 
➢ Kako oblikovati sproščeno elegantno raven oblačenja? 
➢ Osebni slog oblačenja 

➢ Diskusija 
 

Predavateljica:  Lea Pisani 
Lea Pisani v svojem studiu svetuje posameznikom, ki želijo zavestno oblikovati videz. Načrtuje celostne izvedbe 
uniform. Lein cilj je ustvariti celovito, harmonično in skladno podobo. Navdušuje jo oblikovanje celovite podobe v 
skladu z osebnostnimi lastnostmi in položajem posameznika, pri čemer jo zanima vpliv videza na uspeh 
posameznika. Oblikovala je merila za izbor oblačil za vse življenjske priložnosti in jih poimenovala Ravni oblačenja. 
Gre za abecedo kulture oblačenja in reference tujih strokovnjakov na tem področju potrjujejo, da je s tem delom 
inovatorka ne samo v slovenskem, ampak tudi v evropskem prostoru. Je avtorica dveh knjižnih uspešnic o obleki in 
ima dvajset let izkušenj na področju kulture oblačenja. Specializirala je v Londonu in pridobila naziv CMB Image 
Consultant. Znanje o kulturi vedenja je nadgradila v elitni šoli ISPD v Bruslju. Po izobrazbi je univ. dipl. inž. 
oblikovanja tekstilij in oblačil. 

 
Prijave: 
Prijave do ponedeljka, 28.2.2020, preko spletne povezave. Zaradi omejenega števila mest je prijava na 
delavnico obvezna.  
 
Dodatne informacije: Breda Koncilja, GSM:  051 422 580 ali breda.koncilja@ozs.si 
 
 
Delavnica v trajanju 3 šolski ure je za udeleženke brezplačna.  

http://www.leapisani.si/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv5zBTPqBoGlMlOg0Ga9rwUxMesTf8SvAgv_muAUTbP5o8Vw/viewform?usp=sf_link
mailto:breda.koncilja@ozs.si

