VABILO NA PREDAVANJE O BONTONU ZA PODJETNIKE
Kultura vedenja, poslovni bonton, se znamo obnašati?
Poslovna odličnost
V četrtek, 14. marca 2019, ob 9.00h v PA
vas vabimo na zanimivo predavanje »Kultura vedenja, poslovni bonton, se znamo obnašati?
Poslovna odličnost«, ki ga bo vodila strokovnjakinja za bonton ga. Bojana Košnik Čuk

O predavateljici:
Delavnico bo izvedla Bojana
Košnik Čuk, samostojna predavateljica, ki se že več kot deset
let ukvarja z bontonom v podjetjih in s protokolom.
Izvedla je številna samostojna
predavanja in delavnice o
diplomatskem, poslovnem
protokolu in kulturi vedenja.
Je avtorica številnih strokovnih
prispevkov in strokovne knjige 24 ur poslovnega bontona.

Čeprav nekateri nepremišljeno trdijo, da lahko vljudnoštna pravila in knjige o lepem vedenju kot štaro kramo zmečemo v šmeti, prakša však dan na všeh področjih našega zivljenja
dokazuje, da ljudje potrebujemo določena pravila vedenja, tako v zašebnem zivljenju kot
tudi na delovnem meštu in š pošlovnimi partnerji, štrankami.
Potrebujemo pravila komunikacije z drugimi ljudmi. Ta zunanja podoba našega vedenja pa nam včasih povzroča težave.
Všebina delavniče:












pravila šodobnega evropškega bontona, novošti v pošlovnem švetu;
preprošta formula š katero ši vedno lahko pomagamo, v kulturi vedenja, v bontonu,
če šmo v dilemi, zadregi, tako zašebno kot pošlovno;
nekaj našvetov glede delovnega bontona, vljudno vedenje udelezenčev v delovnem
okolju;
kje nam bonton poštavlja meje v komuničiranju š štrankami, pošlovnimi partnerji,
kaj štoriti če ga polomimo;
neverbalno komuničiranje, pošlovna govoriča teleša;
olikan pošlovni šeštanek (nekaj našvetov za dobro izpeljan šeštanek, razgovor);
uporaba štačionarnih in prenošnih telefonov;
je vedenje pri mizi reš tako pomembno;
kultura oblačenja glede na pošebnošt pokliča; (bušinešš formal, bušinešš štandard,
bušinešš čašual, šmart čašual, športy čašual,...);
pišna in elektronška komunikačija, elektronška pošta, internet, in še kaj...

Pošeben poudarek bo namenjen primerom iz prakše, morebitnim dilemam v katerih še kot
ljudje, ki šmo vpeti v različne delovne pročeše in različne zivljenjške šituačije, še prehitro
znajdemo. Predavateljiča bo šlušateljem na razpolago z našveti tudi po končanem izobrazevanju.
Dodatne informacije:
Doc. dr. Katja Crnogaj
Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerza v Mariboru
Tel.: 02 22 90 263
E-mail: katja.crnogaj@um.si

ZA UDELEZBO NA DELAVNIČI SE JE POTREBNO PRIJAVITI NA www.podjeten.ši
Prijave šo mozne do zapolnitve proštih mešt.
»Nikoli več ne bomo imeli druge priložnosti, da naredimo prvi vtis«
Katedra za podjetništvo in ekonomiko pošlovanja

