
Бранка Марган



• општеприхваћен образац понашања појединца у пословном свету

• специфичан сет стандарда и правила који је прихваћен у оквиру одређене 
компаније, са циљем да јасно искомуницира конкретне циљеве и 
вредности које она потенцира



• ПОСЛОВНА И 
КОРПОРАТИВНА КУЛТУРА И 
КОМУНИКАЦИЈА 

• ЧИЊЕНИЦЕ
• АРГУМЕНТИ
• ЗНАЊЕ

Предуслов сваке комуникације је да имате да кажете!



КАКО УСПЕШНО И ЈАСНО ИСКОМУНИЦИРАТИ СВОЈУ ПОРУКУ?

У НАШЕМ ФОКУСУ ДАНАС ЈЕ



ЕЛЕМЕНТИ:

• Пословна етика

• Пословни бонтон – правила лепог понашања (ословљавање, манири, одевање, 
познавање протокола...)

• Вештина пословне комуникације



ИМА ДВЕ ДИМЕНЗИЈЕ:

• Лична, професионална етика појединца – лични систем вредности

• Колективна етика – пословно понашање и систем вредности унутар  компаније

 Професионалност
 Одговорност
 Поштовање и уважавање интереса других
 Истинитост
 Лојалност
 Доследност....

ЕТИКА У ПОСЛОВНОМ СВЕТУ ЈЕ ВАЖНА И ДИРЕКТНО 
УТИЧЕ НА КАРИЈЕРУ И РЕПУТАЦИЈУ!



• Манири / лепо понашање (упознавање, представљање, у канцеларији, 
на састанцима...)

• Ословљавање  и титуле
• Одевање
• Протокол и познавање културе и бонтона у ситуацијама 

мултикултуралног / међународног пословања...



• Професионалност, коректност, поузданост и љубазност

• Приватне проблеме оставите код куће, пословне немојте носити кући!

• У пословном свету су жене и мушкарци изједначени, у супротности са обичајним бонтоном.
Особи на вишој хијерархијској лествици се прво представља особа на нижој позицији,
„важнија” особа прва пружа руку оној на нижој лествици хијерархије, „млађа” особа по
функцији прва даје посетницу „важнијој”, врата се придржавају „важнијој”, без обзира на
пол

• Табу теме у пословном свету су религија, политика, новац, пол, болест, смрт, национална
припадност

Познавање правила понашања омогућава нам да успешно 
комуницирамо, будемо сигурни у себе и фокусирани на посао!

• Бонтон ће бити прилагођен специфичном окружењу у условима мултикултуралног пословања

• Висок ниво самоконтроле, одвајање пословне и приватне сфере



• У строгој пословној комуникацији саговорнику се обраћамо са „Господине“ или „Госпођо“,
ако се саговорници не договоре другачије.

• Ословљавање зависи од старосног доба саговорника, релације мушкарац-жена,
хијерархијских и других односа.

• „Госпођицу “ упорно покушавају да протерају из употребе!

• Ословљавање се може вршити и у односу на занимање или функцију: „Господине
директоре“, „Господине професоре“ ...

• Етикеција и протокол налажу да се представници владе и дипломате ословљавају са
„Господине министре“, „Господине председниче“ или „Господине амбасадоре“ односно,
„Ваша екселенцијо“.

• Свештена лица: свештенику се обраћамо са „Оче“, епископу „Ваше преосвештенство“,
архиепископу и митрополиту „Ваше високопреосвештенство“, а патријарху „Ваша светости“.

• У пословној коресподенцији, уколико се писмо упућује неком лицу први пут, почиње се са
„Поштовани господине/госпођо” или „Поштовани господине Петровићу... ”. Уколико
прималац писма није познат или је у питању циркуларно писмо, употребљава се и безлични
облик „Поштовани”...



„Када видите лоше обучену жену, 
приметићете њену одећу. 
Када видите добро обучену жену, 
приметићете жену.“ 

Коко Шанел



Правила облачења у пословном свету су јасно дефинисана и прилично конзервативна!



ОПШТА ПРАВИЛА ЗА ЖЕНЕ И ЗА МУШКАРЦЕ

• Уредна, чиста и опеглана одећа, израђена од квалитетних материјала

• Уредна, чиста коса и фризура

• Традиционалне „пословне“ боје: тегет, сива, беж, бела, црна...

• „Јарке“ боје, као што су црвена, наранџаста, жута... Оставите за детаље (ешарпе, шалови,
кравате, накит...)

НИЈЕ СВЕЈЕДНО ДА ЛИ СТЕ ЗАПОСЛЕНИ У БАНЦИ,  АДВОКАТСКОЈ КАНЦЕЛАРИЈИ,  У 
ИНДУСТРИЈИ МЕДИЈА И МАРКЕТИНГА, ИЛИ У СФЕРИ НОВИХ ИНДУСТРИЈА  КАО 
ШТО СУ ИТ, ИНТЕРНЕТ, МОДА... СВОЈ ПОСЛОВНИ СТИЛ ЋЕТЕ УСКЛАДИТИ И СА 

СВОЈИМ ОКРУЖЕЊЕМ.



МУШКАРЦИ

Дозвољено:

• елегантна одела (комплети)

• кошуље, искључиво са дугим рукавима

• манжетне и посебно горње дугме на кошуљи морају бити закопчани

• испод кошуље се препоручују уске беле мајице са кратким рукавима док се поткошуље и
трегер мајице не препоручују због оцртавања

• сакои, који се, поготову на састанцима са клијентима, никада не скидају. Изузеци су интерни
састанци - скидање сакоа је дозвољено тек када највиша особа у рангу скине сако. При томе
се пре скидања поставља питање присутним дамама да ли им то не смета?

• елегантне ципеле

• од мушкараца се очекује да су уредно обријани и ошишани, браде и бркови морају бити
„фазонирани” (штуцовани)

• дужина кравате је до шнале каиша

• игла за кравату је у висини трећег дугмета кошуље, бројано одозго



МУШКАРЦИ

Није дозвољено:

• дуксеви, кравате и други одевни предмети са неозбиљним натписима или сликама

• тренерке

• папуче

• мајице без рукава



ЖЕНЕ

Дозвољено:

• елегантни комплети, пристојне дужине (око 5цм изнад колена максимално)

• елегантне ципеле, спреда затворене, позади је дозвољен каиш

• најлон чарапe су обавезне чак и на темепературама преко 30 степени Целзијуса

• препоручене боје су тамно плава, црвенкасто-браон, сива, плава, бела, тамно браон,
пастелне боје блуза и кошуља

• каиш и чарапе треба да буду у складу са ципелама



ЖЕНЕ

Није дозвољено:

• сукње или хаљине које су изнад колена преко 5 цм

• мајице или блузе без рукава

• „топови “

• велики деколтеи

• откривен стомак

• ципеле са превисоким потпетицама

• провидна одећа

• доњи веш који се оцртава

• „нападан” накит, шминка и парфеми



„Dress Code“

• „Business Formal“

• „Business Professional“

• „Business Casual“

• „Casual“

• „Semi-Formal“

• „Informal“

• „Black Tie“

• „Formal-Black Tie“

• „White Tie“



Жене: Одело са панталонама или сукњом дужине око 
колена, хаљина пословног кроја, кошуља, блуза, 
високе (око 5 цм) потпетице

„Business Formal“

Мушкарци: тамно одело, бела кошуља, кравата од 
квалитетног материјала са озбиљним дезеном,  
кожне ципеле у складу са оделом



„Business Professional“

Мушкарци:  одела тамнијих боја, кошуље могу бити  и у пастелним и тамнијим нијансама, 
кравате могу имати живљи дезен, кожне ципеле у складу са оделом

Жене: Одело са панталонама или сукњом дужине око 
колена, хаљина пословног кроја, кошуља, блуза, високе (око 5 цм) потпетице



Неформалнија варијанта гардеробе за посао 
али без џинса, патика, папуча и сл.
Мушкарци: сако и панталоне не морају да буду
исте боје, кошуља може бити и спортског кроја.
Кравата и сако нису обавезни, блејзери, поло
мајице, мокасине, ципеле...
Жене: хаљине, блузе,  пуловери, сукње и 
панталоне спортско-елегантног кроја...

„Business Casual“



“Casual”

“Casual” стил је заиста – опуштен! Можете носити све оно у чему се добро осећате.

Мушкарци: фармерке, мајице, патике, спортске кошуље...
Жене: панталоне, фармерке, лежерне блузе и мајице, патике, сандале..



“Smart Casual” / “Dressy Casual”

Елегантно-лежерна варијанта одевања подразумева  добро уклапање  комада одеће  разних стилова
Мушкарци: сако у комбинацији са мајицом, кошуље, мокасине или затворене ципеле, 
спортски-елегантан  стил
Жене: хаљине, блузе,  пуловери, сукње и панталоне спортско-елегантног кроја...



“Black tie” 
Mушкарци: смокинг или вечерње црно одело,  бела кошуља, са или без прслука,
лептир-машна или кравата, лаковане или веома фине ципеле. 
Жене: свечана дуга хаљина. Може да  „прође” и краћа, свечана хаљина, у зависности 
од прилике

“Formal/Black tie optional” – нешто мање формалан него “Black tie”
Мушкарци:  или смокинг или тамно одело,  бела кошуља, кравата. Опционо дугмад        
за манжетне,  марамица у џепу сакоа
Жене: коктел-хаљина, „мала црна хаљина”, екстравагантан накит и сл.



“White  tie” 

Mушкарци: фрак, бела уштиркана кошуља, бела лептир-машна
Жене: свечана дуга хаљина је обавезна. Пожељне рукавице, свечани накит и 
вечерња фризура



Комуникација има велики утицај на пословање. 
Често не онакав какав очекујемо!



НА ПОЧЕТКУ БЕШЕ

(Нови Завет, Јован, 1:1)



• Свест о томе имају и стручњаци за односе са јавношћу и читава маркетиншка индустрија!

• Реч - моћно средство

• Свест о томе имале су све цивилизације и културе, религије и политичке идеологије:
Лао Це, Конфучије, Аристотел, Цицерон, Исус Христ, Св. Јован Златоусти...



Интернет!

• У условима напете тржишне утакмице опстаће компаније које поред осталог, имају и
најубедљивији корпоративни идентитет и најуспешнију комуникацију са циљним
јавностима.

• Након открића писма, штампарске пресе, телеграфа, телевизије... присуствујемо још једној
информационој револуцији, највећој до сада у људској историји:

• Преоптерећење информацијама (Information overload) – велика понуда, обиље
информација, доступност и свакодневно „бомбардовање” њима, у људима ствара осећај
„затрпаности”.



Све поруке које шаљемо и примамо за службене потребе:

• покретање послова

• управљање организацијом

• формално вођење послова организације

• кореспонденција



• електронска комуникација

По облику може бити:

• усмена комуникација

• писана комуникација



Колико секунди је потребно да створимо утисак о особи приликом првог сусрета?

7 секунди

15 секунди

47 секунди



• Пословни састанак

• Телефонски разговор

• Конференција

• Преговарање



• На састанак долазите 5 минута раније

• Клијент /гост се дочекује стојећи; уколико је домаћин мушкарац, може стајати за
столом, код стола, на средини канцеларије.

• Уколико је гост по хијерархији на веома важној позицији, дочекујемо га код врата

• Жена домаћин - довољно је да устане да би дочекала свог госта.

• На пословним састанцима важи правило да се столице ником не придржавају

Долазак и дочекивање



Поздрављање, ословљавање, размена визит карата

• Поздрављамо се уз осмех и контакт очима са саговорником

• Приликом руковања особа на вишој позицији пружа прва руку особи на нижој позицији
БЕЗ обзира на пол, или доб. Руковање траје пар секунди, са умерено јаким стиском.
Избегавајте руковање типа „Ломљење костију”, „Мртва риба”, „Понизно руковање”,
„Надмоћно”, „Дистанцирано” и „Рукавицу”!

• Без додиривања рамена!

• Није примерено руковање преко стола

• Визиткарте се деле свима присутнима на почетку или крају састанка

• На добијеној картици захвалити, погледати је и ставити испред себе на сто

• Пре главног дела следи уводни, неформални разговор, послужење...



РУКОВАЊЕ – „МРТВА РИБА”

Губи се уверљивост



РУКОВАЊЕ - СУПЕРИОРНО

Десна страна и рука одозго

РУКОВАЊЕ - ДОМИНАЦИЈА

Десна страна и дворучно



РУКОВАЊЕ - формално



Главни део састанка

• Подразумева се да сте на састанак дошли ПРИПРЕМЉЕНИ! (писани материјали, документа,
припремљена питања...)

• Корисно је припремити агенду са циљевима састанка, како би се максимално искористило
предвиђено време.

• Током главног дела састанка обе стране теже да успоставе добру комуникацију ради
остваривања заједничких циљева. Заједнички се траже решења.Тежите ка дијалогу, а не
монологу. АКТИВНО слушајте саговорника.

• Све време важе општа правила вербалне, али и невербалне комуникације: саговорника
гледате у очи (али га не фиксирате погледом!) или у лице, са осмехом. Говорите полако,
разговетно, са ентузијазмом који говори да сте заинтересовани за тему и саговорника

• Телесни став је КА саговорнику, држање је усправно и самоуверено

• Расплет састанка ће довести до: одлука, разрешења, договора око заједничких интереса
или потврдити размимоилажење.



Опраштање

• Након резимирања закључака, устајете, опет пружате руку саговорнику гледајући га у очи и
приводите састанак крају.



• Јавите се на телефон након трећег звона

Сви познајемо општа правила адекватног понашања приликом телефонирања, али ипак...

• Приликом позива, поздравите саговорника, представите се именом, функцијом и
изговорите име своје компаније

Традиционални начини јављања на телефон

• УКОЛИКО ЗОВЕТЕ: „Добар дан, крај телефона (ваше име) из компаније ХХХ...зовем вас у
вези са...

• УКОЛИКО СТЕ ПОЗВАНИ: „Добар дан, компанија ХХХ, (ваше име), изволите.“



• Кратко објасните због чега зовете.

• Будите кратки, јасни, убедљиви и предусретљиви

• Немојте користити жаргон, немојте жвакати и пушити током разговора!

• СМЕШИТЕ СЕ док разговарате – осмех је једини облик невербална комуникације КОЈИ
САГОВОРНИК „ЧУЈЕ”!

• Не губите стрпљење и смиреност, чак и са најнезгоднијим саговорницима/корисницима

• Особа која је прва позвала (иницирала разговор) треба опет да позове уколико се веза
прекине



• Утишајте звоно на свом мобилном телефону током састанка. Ако очекујете важан позив,
обавестите о томе присутне и када се јавите на телефон, удаљите се од присутних у други
део просторије.

• Тон звона на вашем ПОСЛОВНОМ мобилном телефону треба да буде неутралан или
дискретан, без обзира што волите „народњаке”, „хеви метал” или цитате из популарних
домаћих комедија и цртаних филмова!

• Добијете ли „врло важну” поруку или „важан” имејл, имајте на уму да је ВЕОМА
НЕПРИСТОЈНО да куцкате одговор током састанка! То је НЕПОШТОВАЊЕ саговорника
преко пута стола. Према неким истраживањима са универзитета Харвард, 76%
испитаника сматра одговарање на мејлове и поруке током састанка неуљудним.

• Током састанка и у јавним просторима не стављајте саговорника на „спикерфон”.
Уколико је потребно да га чују присутни на састанку, упозорите га на то.



Веома важан аспект  усмене комуникације

Истраживања показују да приликом директног контакта или јавног наступа највећи утицај на
слушаоца имају:

Садржај изговореног Тон гласа Израз лица и говор тела



Невербална комуникација подразумева:

• Израз лица

• Поглед

• Тон гласа

• Положај тела

• Покрети

• Гестикулација

• Додир

Сви они би требало да прате и потврде ваше 
речи и поруку коју желите да пренесете! 



НЕВЕРБАЛНА КОМУНИКАЦИЈА

Професионална Непрофесионална

Говор тела: држање, покрети, седење, стајање...

Опуштено, мирно, отворено, усправан став, самоконтрола покрета Укочено, напето, погрбљено

Мимика: чело, очи, обрве, уста

Ненамрштено, отворен поглед, мирне, ведре, осмех Намрштено чело, намргођено лице, 

стиснуте или подигнуте  обрве, “тврда” 

уста...

Контакт очима: гледање саговорника

Гледа саговорника док с њим разговара, прати погледом његове покрете, не трепће, не жмирка... Не гледа саговорника у очи (лице), 

избегава поглед, листа своје папире и не 

подиже главу...

Говор: брзина, ритам, боја гласа, смех...

Говори разговетно, мења ритам говора, прави паузе, не оптерећује разговор претераним дигресијама, 

осмехује се током разговора 

Говори хладно, “раван” тон, или превише 

брзо, не прави паузе, не поткрепљује 

разговор осмехом...

Гестикулација: говор руку и ногу

Руке су мирне, лагано спуштене, умерени покрети. Положај тела је КА саговорнику Маше рукама или их држи прекрштене на 

грудима (знак дистанце и затворености). 

Седи прекрштених ногу, лупка ногама 

током разговора...



Пословно писмо

• Писмо-позив

• Информативно писмо

• Писмо одбијања

• Писмо захвалности

• Писмо- предлог за сарадњу

• Извештај

• Упит...



• Истраживања показују да читалац најбоље памти ПРВУ И ПОСЛЕДЊУ реченицу 
писма!

• Зато, најважније ставке, као и добре вести стављајте на почетак писма, док за 
централни део    писма оставите детаље, мање важне или негативне садржаје.

Садржина писма ће зависити од његове сврхе. 



•Почетaк пословног писмa је обрaћaње. Одређеној особи обрaћaте се директно: 
„Поштовaни господине/госпођо (презиме)“. 

•Уколико нисте сигурни ко је особa зaдуженa зa тему по којој се обрaћaте другој 
институцији/оргaнизaцији, довољно је почети сa „Поштовaни“. 

•Пријaтељско ословљaвaње, посебно при првом контaкту, требa избегaвaти.

•Текст писмa, у зaвисности од рaзлогa обрaћaњa, нaстaвљaте сa једном од уобичaјених 
фрaзa: „У вези сa“, „Поводом нaшег телефонског рaзговорa“ , „Потребно је дa вaс 
обaвестим“, „Јaвљaм вaм се по договору сa“, нaкон чегa следи рaзлог због когa се 
јaвљaте. 

•Кaо и у усменом обрaћaњу, вaжно је дa сaдржaј буде јaсaн, концизaн и 
недвосмислен. 

•Писмо зaвршaвaте сa уобичaјеним „Срдaчaн поздрaв“ или „С поштовaњем“, нaкон 
чегa следи вaш потпис сa обaвезним контaкт подaцимa.

Структурa пословног писмa 



• Јасно назначени: пошиљалац, прималац, предмет 
(„Subject”) имејла

• На имејл се одговара у року од 24 сата
• Не користи се жаргон
• Нису пожељни „емотикони” и сличице – осим у 
преписци са блиским сарадницима.

• Водите рачуна о правопису, граматици и стилу!
• Прочитајте имејл једном или два пута пре слања!
• „Ошишана” латиница није пожељна – користите 
дијакритичке знаке!

• Избегавајте писање поверљивих података –
оставите их за телефонски разговор или састанак
• Немојте користити ВЕЛИКА СЛОВА (“CAPS LOCK”). То 
се тумачи као викање.

Имејл је мање формалан од пословног писма. 
Ипак, важе општа правила пословне кореспонденције:



НЕКОЛИКО РЕЧИ О ЈЕЗИЧКИМ НЕДОУМИЦАМА

• Језик је „жива ствар” и мења се онолико брзо колико и живот.
• Са појавом интернета, у српском језику се се појавиле и нове речи, преузете највише
из енглеског, чију употребу ни званични „Правопис” не стиже да верификује
правовремено.
• Ево правилне употребе појединих:

1. Фејсбук, на Фејсбуку, Tвитер, на Твитеру, Гугл, на Гуглу, или
2. ...na Facebook-u, na Twitter-u, na Google-u...
3. Атачмент или прилог. „У атачменту” или „у прилогу”.
4. Он-лајн. Oнлајн. Оф-лајн. Офлајн.
5. Имејл. Правопис ипак дозвољава и варијанту „и-мејл”. Варијанту „е-mail” користите

само на визиткартама

ПРЕПОРУКА: Транскрипцију користимо  кад год је могуће, а уколико пишемо 
ове именице у оригиналу, стављамо цртицу приликом промене речи.



ЈОШ НЕКОЛИКО РЕЧИ О ЈЕЗИЧКИМ НЕДОУМИЦАМА!

• Поједине речи су се већ „одомаћиле” у српском језику, тако да се по падежима мењају као и 
изворно српске речи. Међу њима су и:

• aутпут, бaјпaс, бебиситер, билборд, букмејкер, плејбек, постпејд, рентaкaр, мaршрутa,
еркондишн, визиткaртa, фуснотa, кремпитa, шaмролнa, шперплочa, воркшоп, бранч 

ПРЕПОРУКА: Кад год можемо, требало би да користимо српске речи!

-Зашто „респект”, ако постоји „уважавање”? Или, „поштовање”?
-„микс дублови”  ако постоје „мешовити парови”?
- „премијер”, ако постоји „председник државе”?
-„стикер”, ако постоји „налепница”?
- „флајер”, ако постоји „летак”?
- „ивент”, ако постоји „догађај”?
- „атакује”, ако постоји „напада”?
- „ шампионат”, ако постоји „првенство”?
- „ популација” ако постоји „становништво”?
- И зашто је розе или ружичаста боја постала „пинк”?!



НЕПРАВИЛНО/ПРАВИЛНО

Оделење /одељење
Разочарење / разочарање
У вези тога / У вези са тим
Чак штавише / Само „чак“ или само „штавише“
Деликвент / Делинквент
Контраверзан / Контроверзан
С обзиром да... / С обзиром на...
ПИН број / ПИН
Силиконска долина / Силицијумска долина
Став о нечему / Став према нечему
Прошло је низ година / Прошао је низ година
Независтан / Независан
Оженио сам је / Оженио сам се њоме!
Предходни / претходни
Еуро / Евро
Одредите ваше приоритете / Одредите СВОЈЕ приоритете...



И промоција висококвалитетног производа може да пропадне уколико компанија
не води рачуна о језику и локалној култури на тржишту на ком наступа.

• Покушај „Џенерал Моторса” да на мексичком тржишту прода аутомобил марке „chevy
nova” 1970. године није добро прошао. „No va” на шпанском значи „не иде”.

• „Мицубиши” је зато мудро променио име свог популарног џипа „pajero” у „мontero”, јер је
на шпанском „pajero” веома увредљива реч!

•„Нисанов” мини-комби „mocо” не продаје се баш најбоље на шпанском говорном подручју,
нарочито зелени. Дистрибутери у Чилеу захтевали су од компаније да му промени име, јер
„mocо” на шпанском значи „слина”.

• Такође, ни „Форд” се није прославио на српском тржишту са својим моделом названим
„куга”!

• „Traficante” је италијанска марка минералне воде. На шпанском то значи нарко дилер.





• Корпоративни идентитет је „личност'' компаније која је дизајнирана тако
да буде усклађена са достигнућима компаније и прилагођена њеним циљевима.

КОМПОНЕНТЕ: 

• Култура и понашање
• Комуникација
• Визуелни идентитет



• Подразумева специфичан скуп веровања, ставова, вредности, основних начела и норми у
једној компанији, који обликују њен идентитет, начин рада, моделе пословања и понашања:

„Овако ми радимо и ово је оно у шта верујемо.“

• Изражена је кроз мисију и визију, сврху, понашање и пословни бонтон запослених, етику
компаније и појединца...

• Најбољи „амбасадори” једне компаније су њени запослени!



• Представља скуп свих  комуникационих активности како би послала
синхронизовану и доследну поруку о пословању компаније

ИНТЕРНА 
•Комуникација међу запосленима
•Интранет
•Интерне  новине / магазин
•Ритуали
•Церемоније

ЕКСТЕРНА 
•Комуникација са спољашњим стејкхолдерима
•Маркетинг
•Односи са јавношћу
•Оперативни послови



• ЛОГО

• НАЗИВ

• КОРПОРАТИВНЕ БОЈЕ И ДИЗАЈН

• ГРАФИЧКИ СТАНДАРДИ И КЊИГА СТАНДАРДА

• ВЕБ-САЈТ

• ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

• ИЗГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ

• ЦЕЛОКУПНА ЕСТЕТИКА КОМПАНИЈЕ

ЗАДАТАК СВИХ  ОВИХ ЕЛЕМЕНАТА ЈЕ ДА  ЈАСНО ИСКОМУНИЦИРАЈУ  ПОСЛОВАЊЕ И   ВРЕДНОСТИ        
КОМПАНИЈЕ 



• Стратешки користи СИМБОЛЕ и БОЈЕ за комуницирање одређених порука и вредности

• Они делују и на интелект и на емоције  људи - зато су упечатљиви и њихове поруке се
дуже памте



Црна: снага, формалност, елеганција
Бела:  чистоћа, једноставност, склад
Сива: поузданост, зрелост, сигурност - боја пословног света
Плава: најкоришћенија боја у  корпоративном дизајну! Поверење, вера, истина, рај, 
дубина, свесност...
Светлоплава: здравље, излечење, смиреност
Тамноплава: знање, снага, озбиљност, поузданост
Тамнозелена: повезује се са банкарством, новцем,  финансијама
Светлозелена:  раст, здравље, свежина
Љубичаста: ауторитет, ранг, моћ
Црвена: енергија, виталност, снага воље, храброст, радост, вођство
Жута:  боја која највише скреће пажњу!  Спонтаност, срећа, енергија
Наранџаста: ентузијазам, креативност, охрабрење, подстицај



СВИ ОВИ ФАКТОРИ ЗАЈЕДНО, УТИЧУ НА РЕПУТАЦИЈУ, ИМИЏ И САМИМ ТИМ-

УСПЕХ ПОСЛОВАЊА
КОМПАНИЈЕ
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