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Moda

Živite s Piko!
3-6%

Z zbranimi pikami s 
kartico Mercator Pika

popusta.

Ponudba velja od 1. 4. do 30. 4. 2010 oz. do odprodaje zalog. 30 % popust velja za ženske majice art: NC71TC218BIS, N71TC219BIS, N71TC220BIS, N71TC221, N71TC222, ki so na voljo v 
izbranih prodajalnah Modiana, Modni hiši Maribor ter v Aveniji mode Ljubljana Šiška. Pikini popusti v označevalcih se obračunajo na blagajni in veljajo ob nakupu s kartico Mercator Pika, pri čemer 
so do popusta upravičeni vsi imetniki kartice Mercator Pika, ki nakup plačajo s kartico Mercator Pika in ob tem pridobijo bonitetne pike ali poravnajo nakup z gotovino in hkrati pridobijo bonitetne 
pike. Popusti ne veljajo ob nakupu s poslovno kartico Mercator Pika. Akcije/popusti se med seboj izključujejo, razen popusta TO! Popust TO! se obračuna od končnega zneska računa, v katerem so že 
upoštevani morebitni akcijski popusti. Več o prodajnih mestih na www.mercator.si/pika.si. Ponudba ne velja v prodajalnah Outlet. Slike so simbolne. Modiana, d.o.o., Dunajska 110, 1000 Ljubljana.

Zbirajte lepe trenutke
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Izkoristite prijetne pomladanske dneve in ugodno ponudbo oblačil v 
prodajalnah Modiana, Modni hiši Maribor, Aveniji mode Ljubljana Šiška.

JAKNA ZA PROSTI ČAS 
SOFT SHELL GETOUT W

Redna cena: 74,95 EUR. 
Cena ob nakupu s kartico 

Mercator Pika: 52,47 EUR.

30%
prihranek ob nakupu

s kartico Mercator
Pika

ŽENSKE MAJICE MH DESIGN
Različne barve.

Redna cena: 14,95 EUR. 
Cena ob nakupu s kartico 

Mercator Pika: 10,47 EUR.

30%
prihranek ob nakupu

s kartico Mercator
Pika

Pred kratkim sem predavala v tu-
jini. Ne daleč, samo čez mejo, in 
prav tako ne popolnim tujcem 
– Slovencem, menedžerjem v 
Italiji. Vprašanje, kaj menijo o 

oblačenju slovenskih menedžerjev v Sloveniji, 
bi verjetno zastavil vsakdo. Nisem pa si mislila, 
da se bo sprožil plaz odgovorov. 
»Še vedno je velika razlika,« so povedali. »Za 
božjo voljo, kako da si ne poiščejo prave veliko-
sti srajce!« (Med ovratnikom in vratom mora 
biti za dober prst prostora, rokav srajce pa mora 
obvezno gledati izpod rokava suknjiča.) »Nekaj 
nezaslišanega so poslovne srajce s kratkimi ro-
kavi.« Globoko sem kimala, saj si prav to priza-
devam dopovedati že več kot 13 let. »Vrhunec 
pa je kravata v kombinaciji s srajco s kratkimi 
rokavi,« so se strinjali najbolj kritični. »Pa soli-
dne nogavice, ki zakrijejo kožo – tudi tega še ne 
poznajo.« 

Široko odprte oči
Socialističen odnos do kulture oblačenja nas 
očitno še vedno spremlja. Ko prestopimo mejo 
in se srečujemo s tujimi poslovnimi partnerji, 
bi morali izkoristiti priložnost in imeti oči širo-
ko odprte. Že res, da so na severu oblečeni zelo 
neformalno, južneje od nas preveč večerno tudi 
čez dan, Italijani morda pretiravajo z velikostjo 
kravatnega vozla (že vedo, zakaj). Kljub razli-
kam pa še vedno lahko govorimo o estetiki obla-
čenja, trendih, sodobni silhueti, kreativnosti, 
kar je za vse narode enako prepoznavno.

Začnimo s kovčkom
Verjetno ste že vsi, ki ste morali za nekaj dni na 
poslovno potovanje, spoznali, da je pakiranje 
kovčka soočenje z realnostjo. Takrat ugotovite, 
kako dobro ste koordinirali garderobo in kako 
premišljeno in načrtno nakupujete. Če se obla-
čila barvno skladajo, potem gotovo že poznate 
barve, ki vam ustrezajo glede na naravno kolori-
stiko, in kupujete oblačila v določenem barvnem 
spektru. Če boste oblačila samo zložili v kovček, 
potem kupujete v kompletu, kar je drugo pravi-
lo poznavalca kulture oblačenja. Če poznate 
še ravni oblačenja, imate kulturo oblačenja »v 
žepu« oziroma v odlično spakiranem kovčku.

Dnevna poslovna obleka je običajno v sivih ali 
sivo modrih odtenkih 

Če so vas na poslovno potovanje povabili, po-
tem vam je dober gostitelj poslal program in 
pripisal zaželeno oblačilo. Glede na to, da ste 
menedžer oziroma menedžerka in imate neki 
položaj v podjetju, predvidevam, da so prvi dan 
poslovni sestanki, zato je želeno oblačilo busi-
ness standard – dnevna poslovna obleka. Če je 
vaše poslovno področje bolj sproščeno, bo lah-
ko potekal dan v business casual – sproščenih 
poslovnih oblačilih. Dnevna poslovna obleka je 
običajno v sivih ali sivo modrih odtenkih z dnev-
no kravato, za ženske pa sodoben kostim (hlače 
ali krilo kombinirate s formalnim, a lahko tudi 
zelo kreativnim suknjičem). Sproščeno poslov-
no oblačilo (business casual) pa je suknjič brez 
kravate in kombiniran kostim za ženske. Če bo-
ste sestankovali tudi drugi dan, potem si moški 
zamenjajo kravato in srajco, ženske pa morda en 
kos od obleke prvega dne. 

V elegantno restavracijo nujno v beli srajci 
Po navadi vas gostitelj povabi tudi na večerjo. 
Povabijo vas lahko v domačo ali pa razkošno 
elegantno restavracijo. V prvem primeru boste 
lahko oblekli hlače in srajco z gumbki na ovra-
tniku, ženske hlače ali krilo z zanimivo bluzo ali 
majico, jopico … V drugem primeru potrebuje-
te moški črno obleko in belo srajco. Kravata ni 
tako zelo nujna kot bela srajca. Za ženske pa je 
zadeva zelo enostavna – vaša mala črna obleka, 
ki jo gotovo že imate v omari, bo spet »jolie« (fr. 
lepa). Biti mora iz materiala, ki se ne mečka, 
kombinirana pa naj bo s suknjičem, če vas bo 
morda zeblo. 

Oblačila naj bodo udobna
Za potovanje izberite oblačila, v katerih se poču-
tite udobno. Še vedno pa morate poskrbeti, da je 
vaša podoba ugledna. Kavbojke nosi menedžer 
doma in za obisk sosedov, za na pot si obleče 
oblačila, ki jih imenujemo smart casual ali spro-
ščena oblačila. Na to raven ne sodijo kavbojke, 
kratke hlače, tričetrtinske hlače, oblačila z na-
pisi in podobno.   

Lea Pisani, strokovnjakinja za kulturo oblačenja

Obleka za na pot
Kakšno obleko izbrati za na pot, katera oblačila so nujna na poslovnem potovanju in kakšni so 
primerni kovčki? Kakšna je kultura oblačenja slovenskih menedžerjev nasploh? 
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