
 
 
 
 
 
 

E-poštni 
podpisi 

 
 
 
 
 

Čeprav včasih 

uporabljate svoj e-

poštni podpis v interni 

namen, na primer, ko 

se predstavite 

novemu sodelavcu, so naši e-

poštni podpisi predvsem 

zasnovani za namen 

komunikacije z našimi 

zunanjimi partnerji.  
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Po vsem svetu je več kot 60 držav vzpostavilo lastne zakone in standarde glede elektronskih 

podpisov in digitalnih transakcij. Nekatere države, kjer smo prisotni, so prav tako vzpostavile 

lastne zahteve. Med njimi so: Danska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Nizozemska, Združeno 

kraljestvo in Združene države Amerike 

 
Kliknite tukaj za specifične smernice za posamezne države » 

E-poštni podpis: splošne smernice 
 
 

Vsi zaposleni morajo pri komuniciranju z zunanjimi partnerji uporabljati e-poštne podpise 
Skupine Fiskars. Za zunanje komuniciranje ne spodbujamo uporabe naših treh poslovnih 
področij in globalnih funkcij, saj so del naše notranje strukture podjetja. V večini primerov je 
dovolj, da vključite vaš naziv, in če je treba, blagovne znamke, s katerimi delate, da opišete 
svojo vlogo. 

V službah, kjer nudite storitve za potrošnike, je bolje, da uporabljate podpise, ki so 
specifični za blagovne znamke. Če delate v prodaji, lahko seznam blagovnih znamk, s 
katerimi delate, dodate v podpis. 
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E-poštni podpis: tehnične smernice 
 

 
Vrsta črk/pisave za naše elektronske dokumente je Arial. To je standardna pisava za Windows 
in MacOS, kar pomeni, da bo vaše e-poštno sporočilo videti enako, ko ga prejemnik odpre, in 
bo tudi pravilno delovalo na mobilnih napravah. 

• Za e-poštni podpis uporabite pisavo Arial v velikosti 10 pik in v črni barvi. 

• Za pravno obvestilo uporabite Arial v velikosti 6 pik in v črni barvi 

• S krepko pisavo so zapisani samo vaše ime, blagovne znamke (če so dodane) in Skupina 
Fiskars (Fiskars Group) 

• Telefonska številka naj bo v skladu z lokalno oblikovno prakso in naj vključuje kodo države 

• Omejite uporabo grafične podobe blagovnih znamk v podpisu –  uporabite lahko 
 predlagano grafično podobo Skupine Fiskars » 

• Nobenega dodatnega besedila 

• Imena blagovnih znamk (kot so Fiskars, Gerber, Iittala, Wedgwood, Royal Copenhagen, 
Waterford) 
in "Fiskars Group" so edina imena podjetja, ki so primerna za zunanjo uporabo 

• Iz pravnih razlogov moramo v naš podpis vključiti registrirano ime družbe (firmo) 
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ALI 

E-poštni podpis: tehnične smernice 

STANDARDNI PODPIS                                                                             STANDARDNI PODPIS Z NAŠO PODOBO 

 
Ime Priimek 

Poslovni naziv 
> Presledek < 

 
> Krepko < 

 
Ime Priimek 

Poslovni naziv 

> Presledek < 

 
> Krepko < 

Fiskars Group > Krepko < Fiskars Group > Krepko < 

Registrirano ime družbe, Ulica, 

12345 Pošta, Država 

+123 45 6789 

ime.priimek@fiskars.com 

www.fiskarsgroup.com 

> Presledek < 
To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, lahko vsebuje zaupne 

informacije in je namenjeno samo zgoraj navedenemu 

posamezniku/podjetju. Kakršno koli razširjanje, distribucija, kopiranje ali 

ukrepanje, ki temelji na vsebini tega e-poštnega sporočila s strani 

kogarkoli, ki ni predviden prejemnik, je strogo prepovedano in nikakor ne 

pomeni odpovedi privilegiju ali zaupnosti. Če ste prejeli to elektronsko 

sporočilo po pomoti, prosimo, da ga nemudoma izbrišete in o tem 

obvestite pošiljatelja na zgornji e-poštni naslov. 

Registrirano ime družbe, Ulica,  

12345 Pošta, Država  

+123 45 6789 
ime.priimek@fiskars.com 

www.fiskarsgroup.com 

> Presledek < 

 
To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, lahko vsebuje zaupne 

informacije in je namenjeno samo zgoraj navedenemu 

posamezniku/podjetju. Kakršno koli razširjanje, distribucija, kopiranje ali 

ukrepanje, ki temelji na vsebini tega e-poštnega sporočila s strani 

kogarkoli, ki ni predviden prejemnik, je strogo prepovedano in nikakor ne 

pomeni odpovedi privilegiju ali zaupnosti. Če ste prejeli to elektronsko 

sporočilo po pomoti, prosimo, da ga nemudoma izbrišete in o tem 

obvestite pošiljatelja na zgornji e-poštni naslov. 
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Arial, 

10 pik, 

črna 

Arial, 

6 pik, 

črna 



 
 

E-poštno pravno obvestilo 

lahko prilepite sem. 

Prosimo, ne pozabite 

odstraniti vseh 

nepotrebnih presledkov 

in prelomov vrstic. 

Pravno obvestilo mora teči 

neprekinjeno. 

Pravno obvestilo v e-pošti 
 
 

 
To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, lahko vsebuje zaupne informacije in je namenjeno samo zgoraj navedenemu 
posamezniku/podjetju. Kakršno koli razširjanje, distribucija, kopiranje ali ukrepanje, ki temelji na vsebini tega e-poštnega 
sporočila s strani kogarkoli, ki ni predviden prejemnik, je strogo prepovedano in nikakor ne pomeni odpovedi privilegiju ali 
zaupnosti. Če ste prejeli to elektronsko sporočilo po pomoti, prosimo, da ga nemudoma izbrišete in o tem obvestite pošiljatelja 
na zgornji e-poštni naslov. 
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Primeri e-poštnih podpisov 
Poslovna področja 

 
 
 
 

Stephanie Cota 

Director, Business and Offering, Watering 
(direktorica za področje poslovanja in 
ponudb, oprema za zalivanje) 

 
Fiskars Group 

Fiskars Brands, Inc., 7800 Discovery Drive 

Middleton, WI 53562, USA 

+123 45 6789 

stephanie.cota@fiskars.com 

www.fiskarsgroup.com 

 
To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, lahko vsebuje zaupne informacije in 

je namenjeno samo zgoraj navedenemu posamezniku/podjetju. Kakršno koli 

razširjanje, distribucija, kopiranje ali ukrepanje, ki temelji na vsebini tega e-poštnega 

sporočila s strani kogarkoli, ki ni predviden prejemnik, je strogo prepovedano in 

nikakor ne pomeni odpovedi privilegiju ali zaupnosti. Če ste prejeli to elektronsko 

sporočilo po pomoti, prosimo, da ga nemudoma izbrišete in o tem obvestite 

pošiljatelja na zgornji e-poštni naslov. 

 
 
 
 

Mika Sokka 

Vice President, Design and New 

Product Development (podpredsednik, 

Oblikovanje in razvoj novih izdelkov) 

 
Fiskars, Royal Doulton | Fiskars 

Group Fiskars Finland Oy Ab, 

Hämeentie 135 A, 00561 Helsinki, 

Finland 

+123 45 6789 

mika.sokka@fiskars.com 

www.fiskarsgroup.com 
 
 

 
To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, lahko vsebuje zaupne informacije 

in je namenjeno samo zgoraj navedenemu posamezniku/podjetju. Kakršno koli 

razširjanje, distribucija, kopiranje ali ukrepanje, ki temelji na vsebini tega e-poštnega 

sporočila s strani kogarkoli, ki ni predviden prejemnik, je strogo prepovedano in 

nikakor ne pomeni odpovedi privilegiju ali zaupnosti. Če ste prejeli to elektronsko 

sporočilo po pomoti, prosimo, da ga nemudoma izbrišete in o tem obvestite 

pošiljatelja na zgornji e-poštni naslov. 

 
 
 
 

Christian Bachler 

Executive Vice President (izvršni podpredsednik) 

 
Fiskars Group 

Fiskars UK Limited, Wedgwood 

Drive, Barlaston, Stoke on Trent, 

ST12 9ER, United Kingdom 

+123 45 6789 

christian.bachler@fiskars.com 

www.fiskarsgroup.com 
 
 

To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, lahko vsebuje zaupne informacije 

in je namenjeno samo zgoraj navedenemu posamezniku/podjetju. Kakršno koli 

razširjanje, distribucija, kopiranje ali ukrepanje, ki temelji na vsebini tega e-poštnega 

sporočila s strani kogarkoli, ki ni predviden prejemnik, je strogo prepovedano in 

nikakor ne pomeni odpovedi privilegiju ali zaupnosti. Če ste prejeli to elektronsko 

sporočilo po pomoti, prosimo, da ga nemudoma izbrišete in o tem obvestite 

pošiljatelja na zgornji e-poštni naslov. 
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Blagovne 

znamke 

dodajte le, če 

so pomembne 

za vašo vlogo 



 

Primeri e-poštnih podpisov 
Globalne funkcije (razen prodaje in vloge v službi za pomoč potrošnikom) 

 
 
 

Sari Vuola-Vuorinen 

Director, Finance Development 

& Information Architecture 

(direktor, finančni razvoj in 

informacijska arhitektura) 

 
Fiskars Group 

Fiskars Oyj Abp, Hämeentie 135 A, 00561 

Helsinki, Finland 

+123 45 6789 

sari.vuola-vuorinen@fiskars.com 

www.fiskarsgroup.com 

 

 
To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, lahko vsebuje zaupne informacije in 

je namenjeno samo zgoraj navedenemu posamezniku/podjetju. Kakršno koli 

razširjanje, distribucija, kopiranje ali ukrepanje, ki temelji na vsebini tega e-poštnega 

sporočila s strani kogarkoli, ki ni predviden prejemnik, je strogo prepovedano in 

nikakor ne pomeni odpovedi privilegiju ali zaupnosti. Če ste prejeli to elektronsko 

sporočilo po pomoti, prosimo, da ga nemudoma izbrišete in o tem obvestite 

pošiljatelja na zgornji e-poštni naslov. 

Nina Anttila 

Vice President, Sourcing (podpredsednica, 
zaposlovanje) 

 
Fiskars Group 

Fiskars Finland Oy Ab, Hämeentie 135 A, 

00561 Helsinki, Finland 

+123 45 6789 

nina.anttila@fiskars.com 

www.fiskarsgroup.com 

 
To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, lahko vsebuje zaupne informacije in 

je namenjeno samo zgoraj navedenemu posamezniku/podjetju. Kakršno koli 

razširjanje, distribucija, kopiranje ali ukrepanje, ki temelji na vsebini tega e-poštnega 

sporočila s strani kogarkoli, ki ni predviden prejemnik, je strogo prepovedano in 

nikakor ne pomeni odpovedi privilegiju ali zaupnosti. Če ste prejeli to elektronsko 

sporočilo po pomoti, prosimo, da ga nemudoma izbrišete in o tem obvestite 

pošiljatelja na zgornji e-poštni naslov. 

Ime Priimek 

Manager, PR & Communications, 

UK & Ireland (poslovodja, PR in 

komunikacije, ZK in Irska) 

 
Wedgwood, Waterford, Royal Doulton | 

Fiskars Group 

Fiskars UK Limited, Wedgwood Drive, 

Barlaston, Stoke on Trent, ST12 9ER, 

United Kingdom ime.priimek@fiskars.com 

www.fiskarsgroup.com 

 
To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, lahko vsebuje zaupne informacije in 

je namenjeno samo zgoraj navedenemu posamezniku/podjetju. Kakršno koli 

razširjanje, distribucija, kopiranje ali ukrepanje, ki temelji na vsebini tega e-poštnega 

sporočila s strani kogarkoli, ki ni predviden prejemnik, je strogo prepovedano in 

nikakor ne pomeni odpovedi privilegiju ali zaupnosti. Če ste prejeli to elektronsko 

sporočilo po pomoti, prosimo, da ga nemudoma izbrišete in o tem obvestite pošiljatelja 

na zgornji e-poštni naslov. 
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Blagovne 

znamke 

dodajte le, če 

so pomembne 

za vašo vlogo 



 

Primeri e-poštnih podpisov 
Prodaja / Sales 

 
 
 
 

Sheldon Fang 

Sales Director, China (Direktor prodaje, 
Kitajska) 

 
Wedgwood, Royal Copenhagen | 

Fiskars Group 

Waterford Wedgwood Doulton Commercial 

(Shanghai) Ltd., Room 1204, Central 

Plaza, 227 North Huang Pi Road, Huang 

Pu District Shanghai, China 200003 

+123 45 6789 

sheldon.fang@fiskars.com 

www.fiskarsgroup.com 

 

 
To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, lahko vsebuje zaupne informacije in 

je namenjeno samo zgoraj navedenemu posamezniku/podjetju. Kakršno koli 

razširjanje, distribucija, kopiranje ali ukrepanje, ki temelji na vsebini tega e-poštnega 

sporočila s strani kogarkoli, ki ni predviden prejemnik, je strogo prepovedano in 

nikakor ne pomeni odpovedi privilegiju ali zaupnosti. Če ste prejeli to elektronsko 

sporočilo po pomoti, prosimo, da ga nemudoma izbrišete in o tem obvestite 

pošiljatelja na zgornji e-poštni naslov. 

Ime Priimek 

Sales Manager (Vodja prodaje) 

 
Fiskars Group 

Registrirano ime družbe, Ulica, 

12345 Pošta, Država 

+123 45 6789 

ime.priimek@fiskars.com 

www.fiskarsgroup.com 
 

 
To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, lahko vsebuje zaupne 

informacije in je namenjeno samo zgoraj navedenemu 

posamezniku/podjetju. Kakršno koli razširjanje, distribucija, kopiranje ali 

ukrepanje, ki temelji na vsebini tega e-poštnega sporočila s strani 

kogarkoli, ki ni predviden prejemnik, je strogo prepovedano in nikakor ne 

pomeni odpovedi privilegiju ali zaupnosti. Če ste prejeli to elektronsko 

sporočilo po pomoti, prosimo, da ga nemudoma izbrišete in o tem 

obvestite pošiljatelja na zgornji e-poštni naslov. 

Ime Priimek 

Sales Manager (Vodja prodaje) 

 
Iittala | Fiskars Group 

Registrirano ime družbe, Ulica, 

12345 Pošta, Država 

+123 45 6789 

ime.priimek@fiskars.com 

www.fiskarsgroup.com 

 
To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, lahko vsebuje zaupne 

informacije in je namenjeno samo zgoraj navedenemu 

posamezniku/podjetju. Kakršno koli razširjanje, distribucija, kopiranje ali 

ukrepanje, ki temelji na vsebini tega e-poštnega sporočila s strani kogarkoli, 

ki ni predviden prejemnik, je strogo prepovedano in nikakor ne pomeni 

odpovedi privilegiju ali zaupnosti. Če ste prejeli to elektronsko sporočilo po 

pomoti, prosimo, da ga nemudoma izbrišete in o tem obvestite pošiljatelja na 

zgornji e-poštni naslov. 
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Pri večini vlog v 

prodaji bo 

vključitev naših 

blagovnih znamk 

pomembna 



 

Primeri e-poštnih podpisov 
Vloga v službi za pomoč potrošnikom 

 
 
 
 
 

Ime Priimek 

Kuluttajapalvelu 

 
Iittala 

Fiskars Finland Oy Ab, Iittala, 

Kuluttajapalvelu, Taipaleentie 6, 

Hämeenlinna. Suomi 

+ 358 (0) 2033 4101 

+358 (0) 000-1234 

ime.priimek@fiskars.com 

www.iittala.fi 

 
To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, lahko vsebuje zaupne informacije in 

je namenjeno samo zgoraj navedenemu posamezniku/podjetju. Kakršno koli 

razširjanje, distribucija, kopiranje ali ukrepanje, ki temelji na vsebini tega e-poštnega 

sporočila s strani kogarkoli, ki ni predviden prejemnik, je strogo prepovedano in 

nikakor ne pomeni odpovedi privilegiju ali zaupnosti. Če ste prejeli to elektronsko 

sporočilo po pomoti, prosimo, da ga nemudoma izbrišete in o tem obvestite 

pošiljatelja na zgornji e-poštni naslov. 

Ime Priimek 

Službe za pomoč potrošnikom 

 
Gerber 

Gerber, 14200 SW 72nd Ave Portland, 
ALI 

97224 ZDA 

(503) 000-5555 

(503) 000-5555 

ime.priimek@gerbergear.com 

www.gerbergear.com 

 
To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, lahko vsebuje zaupne informacije 

in je namenjeno samo zgoraj navedenemu posamezniku/podjetju. Kakršno koli 

razširjanje, distribucija, kopiranje ali ukrepanje, ki temelji na vsebini tega e-poštnega 

sporočila s strani kogarkoli, ki ni predviden prejemnik, je strogo prepovedano in 

nikakor ne pomeni odpovedi privilegiju ali zaupnosti. Če ste prejeli to elektronsko 

sporočilo po pomoti, prosimo, da ga nemudoma izbrišete in o tem obvestite 

pošiljatelja na zgornji e-poštni naslov. 

Ime Priimek 

Službe za pomoč potrošnikom 

 
Wedgwood 

Wedgwood Drive, Barlaston, Stoke-on- 

Trent, Staffordshire, ST12 9ER, Great 

Britain 

+44 (0)1782 282651 

ime.priimek@fiskars.com 

www.wedgwood.co.uk 

 
To elektronsko sporočilo, s kakršnokoli priponko, lahko vsebuje zaupne informacije 

in je namenjeno samo zgoraj navedenemu posamezniku/podjetju. Kakršno koli 

razširjanje, distribucija, kopiranje ali ukrepanje, ki temelji na vsebini tega e-poštnega 

sporočila s strani kogarkoli, ki ni predviden prejemnik, je strogo prepovedano in 

nikakor ne pomeni odpovedi privilegiju ali zaupnosti. Če ste prejeli to elektronsko 

sporočilo po pomoti, prosimo, da ga nemudoma izbrišete in o tem obvestite 

pošiljatelja na zgornji e-poštni naslov. 
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Pri vlogah v službi za 

pomoč potrošnikom 

lahko uporabite 

lokalni jezik 




