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Protokoll, stílus az üzleti 
életben 

Előadóink: 
Dr. Schiffer Miklós, stílustanácsadó 
 
Dr. Bittó Renáta, protokoll szakértő 
 
Időpont és helyszín: 

2016. március 9. szerda  
9-17  óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hotel Hungaria City Center 
Budapest, Rákóczi út 90. 
 
 
Részvételi díj: 

Tantermi képzés: 
29.900 + Áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 2.800 Ft + Áfa/ fő 
 

 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk.  
 

 

 Ajánló: 

Mindannyian tudjuk, hogy az üzleti életben a siker nem csupán a 
szakmai tudásunkon, hanem sok apró finomságon is múlik. Az 
öltözködésünk és viselkedésünk része a lényünknek. Érdemes ezért 
figyelni, különösen az üzleti életben, az írott és íratlan viselkedési 
szabályokra, valamint arra, hogy jól összeválogatott, helyesen 
kombinált, az alkalomhoz illeszkedő olyan ruházatot viseljünk, 
amely korunknak, testalkatunknak és élethelyzetünknek is 
megfelelő.  
 

Témakörök: 

▪ Az esztétikai profizmus meghatározása, eszközei a megjelenésben 
kommunikációban, munkában, együttműködésben ▪ Változó világ, 
változó elvárások▪A megjelenés szubjektív és objektív 
feltételei▪Öltözködési rendszerek vázlata, egymáshoz való viszonyuk▪ 
Az öltözködés, mint kommunikációs eszköz▪ Utcai és üzleti 
öltözetek▪ Az alkalomhoz illő megjelenés, az öltözködésre és a 
viselkedésre vonatkozó szabályok▪ Elvárások, szokások, írott és 
íratlan szabályok ▪ Konzultáció 
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 Cégnév:  ........................................................................................  

 
 

 Cím:   ...........................................................................................  

 
 

 Jelentkező neve:   ............................................................................  

 

 Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................  

 

   Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 

 
Kérek ebédet:    �                        
 
A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni! 

Elektronikus számlát kérek:   �     E-mail cím: ........................................   

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A jelentkezési 
feltételeket elfogadom: 
 
 
 
Kelt: 2016……………………………..    P. H. ……………………………………………………….  

 
 


