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V Las Vegasu več poslovnih turistov kot igralcev na srečo
ŠPELA MIKUŠ
spela.mikus@finance.si

Kongresni turizem Sloveniji na letni ravni navrže
približno 500 milijonov
evrov. Koliko pa v tujini? V
Veliki Britaniji je leta 2011
kongresni turizem pomenil 2,9 odstotka BDP, v Las
Vegasu v ZDA, denimo, pa
se je izkazalo, da več gostov tja pride zaradi kongresov, konferenc in poslovnih srečanj kot pa zaradi iger na srečo.
Raziskava podjetja Meeting
Professionals International je
za leto 2011 pokazala, da je bi
la kongresna industrija v Veli
ki Britaniji na 17. mestu med
stotimi industrijami. Britan
skemu BDP je prinesla nekaj

več kot 58,4 milijarde fun
tov (okoli 70 milijard evrov),
to je približno 2,9 odstotka
BDP. Udeleženci kongresov
in sestankov so zapravili ne
kaj manj kot 40 milijard fun
tov (blizu 48 milijard evrov).
Največ sestankov in kongre
sov je bilo v Londonu, je še
pokazala raziskava.
Organizacija Visit
Denmark pa je za Dansko iz
računala, da jim je leta 2010
poslovni turizem prinesel
nekaj manj kot 2,8 milijarde
evrov. A večino so prinesli
domači kongresi. Tuji orga
nizatorji so danskemu turiz
mu navrgli nekaj manj kot
470 milijonov evrov. Kon
gresna industrija je leta 2010
na Danskem ustvarila 1,4 od
stotka vseh služb in v BDP
prispevala en odstotek.

Poslovni turizem v ZDA
ustvarja milijone služb
Poslovni turizem je ameriške
mu BDP leta 2009 prinesel ne
kaj več kot 330 milijard evrov,
ustvaril pa je 6,3 milijona služb,
je pokazala raziskava PwC, v
katero so bili vključeni kongre
si, korporativni sestanki, kon
vencije, konference. Istega leta
je bila industrija kongresnega
turizma po prihodkih pred av
tomobilsko in tudi pred igralni
ško industrijo. Samo konvenci
je v Las Vegasu je leta 2012 obi
skalo okoli pet milijonov ljudi.
Kot je za to leto pokazala raz
iskava Las Vegas Convention
and Visitors Authority, je devet
odstotkov vseh obiskovalcev te
ga ameriškega mesta prišlo za
radi sestankov, konvencij ali
kongresov. Osem odstotkov pa
jih je prišlo zaradi iger na srečo.
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""V Las Vegasu je bilo leta 2012 pet milijonov poslovnih turistov.

Kako se obleči za
poslovne dogodke
ALEŠ ČAKŠ
ales.caks@finance.si

Kongresne prireditve so
najpogosteje v hotelih, velikokrat zunaj mestnih središč. Temperature v hotelih so ponavadi visoke, kongresne dvorane pa
postanejo med predavanji še toplejše. Kako se primerno obleči za kongresne in druge poslovne dogodke?
Oblačila iz debelih, zelo toplih
tkanin, škornji, čevlji z debeli
mi podplati, tople pletenine ne
pridejo v poštev, razlaga sveto
valka za kulturo oblačenja Lea
Pisani. »Priporočljivo je, da or

ganizatorji na vabilih pripišejo
raven oblačenja, zlasti če je do
gajanje raznoliko – od rekrea
tivnih do formalnih in slove
snih dogodkov.«
Sproščeno ali smart casual
Najpogostejša zapoved oblače
nja za udeležence kongresov,
seminarjev, konferenc je spro
ščeno ali smart casual. »Spro
ščeno pa še ne pomeni, da ob
lačila niso elegantna. V smart
casual ne sodi klasičen suknjič,
prav tako ne kavbojke. Oblačil
'vmes' pa je veliko: krilo, hlače
iz različnih tkanin v kombina
ciji z majico ali bluzo, suknjiči,
ki so neformalni – lahko so us
njeni, žametni.« Za moške, pra
vi Pisanijeva, so primerne raz

""Lea Pisani, svetovalka za
kulturo oblačenja

lične vrste hlač, srajce z dolgi
mi rokavi ali polo majice brez
sporočilnih napisov. Bolj for
malno bo udeleženec videti,
če bo od glave do pet v eni bar
vi. Pri izbiri tkanin naj bodo po
zorni, da se te ne mečkajo, če
vlji naj bodo usnjeni. Bolj for
malne so še tkanine brez vzor
cev, najmanj formalni pa so
sporočilni napisi.
Tudi v večernih urah je videz
lahko sproščen, neformalen. »A
pogosto so na kongresih različ
ne večerne slovesnosti, koncer
ti, podelitve nagrad. Za te pri
ložnosti naj ženska izbere kok
tajl obleko, to je tista mala črna
obleka v nešteto različicah, pa
tudi krilo in črno ali svetlikajo
čo se majico, elegantnejše hla

Ženske manj formalne
od moških
Ženske na vodstvenih delov
nih mestih so si vzele pravico,
da so oblečene precej manj
formalno kot moški, nava
ja Pisanijeva. Opustitev ob
lačenja v slogu temna oble
ka ali formalna poslovna ob
leka je stvar evolucije, in kot
kaže, so ženske bolj pogum
ne od moških, je pa res, do
daja sogovornica, da imajo
večjo izbiro oblačil kot moš
ki. A tudi zato ženske naredi
jo več napak v oblačenju in so
večkrat kot moški neprimer
no oblečene. Bolj sproščeno
oblačenje je namreč bolj zah
tevno kot formalno. »Zahteva
več modnega znanja, več tru
da in časa.«

V osrčju Ljubljane...
... lahko v City hotelu uporabite izvrstno formulo:

soba superior
+ brezplačni WiFi
+ pozna odjava
Cena sobe standard

kreativno okolje
+ jutranja kava
+ sladko presenečenje
Naročilo dogodka v
City konferenčnem centru

Ponudba velja za bivanje in dogodke do 31.3.2014. Pokličite nas ali nam po e-pošti zaupajte
vaše želje. Pripravili bomo ponudbo, ki bo presegla vaša pričakovanja.
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Sproščeno pri oblačilih
še ne pomeni, da ta niso
elegantna.

""Sproščena eleganca

""Sodobna neformalna klasika

če in slovesnejši zgornji del – rja
va in siva barva nista zaželeni,
škornji odpadejo. Moška oble
ka je temna, črna ali temno mo
dra, z belo srajco in neizstopa
jočo kravato.« Če je večerni do
godek bolj neformalen, razlaga
Pisanijeva, lahko moški obleče
črne hlače, belo ali črno srajco,
črne usnjene čevlje ali majico s
suknjičem. Obleka ni obvezna.

di imitacijo zlata. Nakit je tis
ti, s katerim lahko tudi uspeš
no kršimo (stroga) pravila;
ženske si lahko nadenejo več
prstanov, prevelike uhane in
opazno torbico.« A, jasno, vse
v zmerni količini in brez kriče
čih izpadov.
Drznost ni za vsakega.
»Ugotavljam, da vodstveni
delavci vse bolj iščejo samo
svoj slog, posebne kose obla
čil in nenavadne dodatke. Bolj
poznajo kulturo oblačenja, la
že kršijo pravila. Manjša pro
vokacija jih,« pravi svetoval
ka za kulturo oblačenja, »lah
ko naredi bolj človeške, bolj
posebne, nekonvencionalne.«

Pazljivo z dodatki
Modni dodatki, tako pravi mo
dna svetovalka, govorijo o na
šem slogu oblačenja. »Nekate
re ženske denimo prisegajo sa
mo na zlato. Te vedno spodbu
jam, naj vendarle izberejo tu

10/80/10
Tudi pri poslovnem oblačenju
velja model 10/80/10. Kaj po
meni? »Deset odstotkov ljudi je
oblečenih zelo primerno in so
zgled drugim.« Prilagajanje po
slovnemu kodeksu oblačenja,
tako pojasnjuje Pisanijeva, jim
je samo po sebi umevno. Oble
čejo se za poslovno priložnost,
ki jo imajo na urniku, in ne ta
ko, kot se pač zjutraj počutijo.
Osemdeset odstotkov ljudi se
obleče bolj ali manj primerno,
njihova oblačila so sicer manj
kakovostna. Recesija je nare
dila svoje. »Velikokrat je njiho
vo podoba odvisna od počut
ja, kar ni dobro, bolj bi se mo
rali potruditi za poslovni videz.
Deset odstotkov pa jih je vselej
težavnih: izbirajo povsem nep
rimerna oblačila, čevlji so uma
zani, pogosto tudi ne skrbijo za
osebno higieno.«
Ne pozabimo, opozarja Pi
sanijeva, da je obleka tudi del
poslovne kulture, ki lahko vpli
va na večjo samozavest posa
meznika, ki je v poslu pomem
ben dejavnik.

