
 Vodnik po novi 
organizaciji 

Veljati začne 1. aprila 2020 



 Pozdravni nagovor  

 
 

 

Spoštovani sodelavci! 

1. aprila 2020 bodo mnogi od nas imeli novo ekipo z novimi sodelavci. 

Ko bomo začeli delovati v novi sestavi, je pomembno, da poskrbimo, da bomo vedeli, 
kako govoriti o sebi na skupen način, ki bo razumljiv tako znotraj kot zunaj podjetja. 

Da boste lažje začeli, smo pripravili ta vodnik, ki opisuje, kako govorimo o sebi. Ta vodnik 
govori o načinu, kako se nanašamo na našo organizacijo na interni ravni, pa tudi v 
povezavi z našimi pomembnimi partnerji, kot so kupci, potrošniki in druge zainteresirane 
strani. 

Navdihuje nas naš namen, da vsak dan ustvarjamo nekaj posebnega. Veselim se 
sodelovanja z vsemi vami in deljenja naših zgodb s svetom. 

Maija Taimi 

Glavna direktorica za komunikacije 
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Vsebina 

 
 
 

 

• Kako govorimo v novi 
organizaciji 
Poslovna področja 

Globalne funkcije 

Blagovne znamke 

• Kako se predstavljamo 
navzven 
E-poštni podpisi 

Poslovne vizitke 

LinkedIn profili 
 
 
 
 

 
ⓒ Fiskars Group. Zaupno v družbi. 



Kaj moramo narediti v prvem tednu 

 
 
 
 

 

• Prosimo, da začnete z branjem tega vodnika!  

• Posodobite svoj e-poštni podpis 
– navodila lahko najdete na diapozitivu 15 

• Posodobite vaš profil LinkedIn 
– navodila lahko najdete na diapozitivu 24 

• Poslovne vizitke 
– prosimo obrnite se na svojega 
vodja in razmislite, če jih res 
potrebujete 
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Vaš profil na portalu 

Workday se bo 

samodejno posodobil 

in vse spremembe 

bodo vidne 13. aprila 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kako 
govorimo v 
naši novi 
organizaciji 

Na interni ravni smo lahko malo bolj 
sproščeni v naših sporočilih, vendar pa 
moramo vseeno biti razumljivi 
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Naša poslovna področja 

 
 
 
 

 
Imamo tri poslovna področja: Vita, Terra in Crea 

 

POLNO IME VSAKDANJI GOVOR ZAPISANA OBLIKA 

    Business Area Vita 

 

Vita 
Business Area Vita 

BA Vita 

    Business Area Terra 

 

Terra 
Business Area Terra 

BA Terra 

    Business Area Crea 

 

Crea 
Business Area Crea 

BA Crea 
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Prosimo, 

zapomnite si 

- vsi smo ena  

Skupina Fiskars 



Opisi naših poslovnih področij 
 
 
 

 

Poslovno področje Vita 

vsak dan ustvarja nekaj 

posebnega za dom 

– v času večerje in pijače, 

kosila in malice, posebnih 

svečanosti in vsakdanjega 

druženja z družino in 

prijatelji. BA 

Vita pri Skupini Fiskars 
skrbi za 

jedilni pribor, pribor za 

napitke in kategorije za 

notranjo opremo. 

Poslovno področje Terra 

vsak dan ustvarja nekaj 

posebnega za vrt in 

bivanje na prostem – 

omogoča ljudem, da 

preživijo kvaliteten čas, ko 

skrbijo za svoje vrtove, in 

samozavestno 

raziskovanje na prostem.  

BA Terra pri Skupini 

Fiskars skrbi za 

vrtnarjenje, zalivanje in 

kategorije za bivanje na 

prostem. 

Poslovno področje Crea 

vsak dan ustvarja nekaj 

posebnega, tako da 

pomaga ljudem, da 

usvojijo nove spretnosti 

in izrazijo svojo 

ustvarjalnost – pa naj gre 

za kuhanje jedi za družino 

in prijatelje ali izdelovanje 

nove stvaritve.  

BA Crea pri Skupini Fiskars  

je sestavljeno iz 

kategorij za kuhanje, 

izdelovanje in škarje. 
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Naše globalne funkcije 

Ko govorimo ali pišemo o naših globalnih funkcijah, preprosto uporabimo ime funkcije. 
 
 

 VSAKDANJI GOVOR ZAPISANA OBLIKA 

Prodaja / Sales Prodaja / Sales ... prosimo, obrnite se na prodajno ekipo ... na prodajo 

funkcija ..., ... del naše prodajne funkcije ..., imamo 

globalno funkcijo prodaje ... 

Oskrbovalna veriga / 
Supply Chain 

Oskrbovalna veriga / Supply Chain ... funkcija oskrbovalne verige ..., ... v oskrbovalni 
verigi 

… 

Kadrovska služba / 
Human Resources 

Kadrovska služba / Human 
Resources 

HR 

... naša kadrovska služba ..., kadrovska 

služba sodeluje s ... 

Komunikacije / 
Communications 

Komunikacije / Communications ... se lahko obrnete na oddelek za komunikacije, če 

imate vprašanja ... 

Potrošniška izkušnja in 

rast / Consumer 

Experience & Growth 

Potrošniška izkušnja in rast PIR 

/ Consumer Experience & 

Growth CEG 

... funkcija Potrošniška izkušnja in rast ..., 

 
Zaradi dolžine imena funkcije, jo je mogoče 

skrajšati kot PIR / CEG. 

OPOMBA  Vendar, ker je funkcija je še vedno nova, 

poskusite uporabiti polno ime, če je le 

mogoče. 

– zlasti v prvih 6 mesecih! 
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Naše globalne funkcije 
 
 
 
 
 
 

 

 
VSAKDANJI GOVOR ZAPISANA OBLIKA 

Finance in IT / Finance 
& IT 

Finance in IT / Finance & IT 

 
Finance 

IT 

... funkcija Finance in IT ... 

Čeprav predstavlja Finance in IT ena globalno 

funkcijo, se lahko nanjo nanašamo ločeno 

OPOMBA  zaradi njene posebne narave.  

Na primer: 

... funkcija Finance ..., ... kontaktirajte IT ... 

Pravo in skladnost / 
Legal & Compliance 

Pravo in skladnost / Legal & 
Compliance 

... kontaktirajte Pravo in skladnost ..., naš 

oddelek za Pravo in skladnost ... 

Nepremičnine / Real 
Estate 

Nepremičnine / Real Estate .... funkcija/oddelek za Nepremičnine ... 

Notranja revizija Notranja revizija .... kontaktirajte notranjo revizijo ..., 

funkcija/oddelek za notranjo revizijo .... 
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Naše globalne funkcije 

 
 
 
 

Vsi smo Skupina Fiskars! 
 

PROSIMO, NE UPORABLJATE VEČ V PRIHODNOSTI UPORABLJAMO 

Kadrovska služba Skupine / Group HR HR ali Kadrovska služba 

Komunikacije v Skupini / Group 
Communications 

Komunikacije / Communications 

Fiskars Finance Finance 

Fiskars IT IT 

Oskrbovalna veriga Skupine Fiskars / Fiskars 
Group Supply Chain 

Oskrbovalna veriga / Supply Chain 

Globalna Pravna funkcija / Global Legal 
Function 

Pravna služba / Pravo / Legal 
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Naše globalne 

funkcije 

delujejo za 

vsakogar  



Naše blagovne znamke 

 

 
Naše blagovne znamke so zelo pomembne za nas. Skozi naše blagovne znamke lahko 
naredimo vsak dan nekaj posebnega. 

Nadalje želimo govoriti in pisati o naših blagovnih znamkah s ponosom. Pomembno 
je vedeti, da nobena od naših blagovnih znamk ni "v lasti" posebnega poslovnega 
področja. Na primer, nimamo "blagovnih znamk BA Vita" ali "blagovnih znamk BA 
Terra" 

 Naše blagovne znamke so del Skupine Fiskars. Pripadajo vsem nam. 
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Vsakodnevni primeri: naša predstavitev 

 
 

Smo ena 
Skupina Fiskars 
s skupno vizijo, 
vrednotami, 
strategijo in 
namenom. 

Smo ena ekipa, 
ki dela skupaj, 
da bi vsak dan 
postal nekaj 
posebnega. 

 
 
 

 
Pozdravljeni, moje ime je 
Tytti. Sem poslovni 
partner kadrovske službe 
za področje Vita. 

Živjo, moje ime je Brian, 
sem vodja IT za Center za 
pomoč uporabnikom in 
podporo na mestu 
samem. Sem del ekipe IT 
za izkušnjo zaposlenih na 
oddelku IT. 

Sem Anni iz ekipe za 
Podatke in analize na 
oddelku za Finance in IT. 
Naša ekipa sodeluje in 
podpira vsa naše 
poslovna področja in 
globalne funkcije. 

 

 
 

 
Živjo, sem Adam. Vodim ekipo 
za Marketing, ki je partnerska 
ekipa / sodeluje z BA Vita. 

Sem Daniel, 
podpredsednik prodaje za 
Skandinavijo. Vodim 
prodajno ekipo, ki prodaja 
naše izjemne izdelke in 
blagovne znamke za naše 
stranke in potrošnike. 

Živjo, sem Liam. Sem del 
ekipe za komunikacijo 
med zaposlenimi na 
področju komunikacij. 
Delamo za našo celotno 
organizacijo. 
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V prihodnosti 

bomo imeli 

Poslovodne 

ekipe 

(Management 

Teams) 

Drugo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRED PO 

Vodstvena ekipa Skupine Fiskars Vodstvena ekipa Skupine Fiskars 

Vodstvena ekipa 

(Npr. Vodstvena ekipa za oskrbovalno verigo) 

Poslovodna ekipa 

(Npr. Poslovodna ekipa za oskrbovalno verigo) 

Vodstvo / Senior Leaders Vodstvo Skupine Fiskars / Fiskars Group 
Leaders 
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Kako se 
predstavljamo 
navzven 
(eksterno) 

Kot družba, ki kotira na borzi, in kot skupina 
odličnih blagovnih znamk moramo pri našem 
komuniciranju uporabiti določeno natančnost 
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Splošna navodila za našo predstavitev 

 
 
 

Navzven se želimo predstaviti kot ena 
Skupina Fiskars. Govorimo o Skupini 
Fiskars in naših blagovnih znamkah. 

Naša poslovna področja, globalne 
funkcije in pravne osebe so način, da se 
mi sami interno organiziramo, vendar pa 
uporabe le-teh ne spodbujamo za 
uporabo v komunikaciji izven skupine 
(eksterna uporaba). 

Naše blagovne znamke (kot so 
Fiskars, Gerber, Iittala, Wedgwood, 
Royal Copenhagen, Waterford) in 
"Fiskars Group" so edina imena, ki 
jih želimo uporabljati eksterno 
(navzven). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V prihodnosti želimo 

govoriti in pisati o naših 

blagovnih znamkah. 

Blagovne znamke niso "last" 

specifičnega poslovnega 

področja – pripadajo Skupini 

Fiskars, ki predstavlja vse             

nas. 
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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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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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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 

mailto:sari.vuola-vuorinen@fiskars.com
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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 
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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 
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Pametna poraba 

– poslovne vizitke naročite 

samo, če jih res 

potrebujete. Poslovne vizitke 

so natisnjene na lokalni ravni 

s strani izbranih 

dobaviteljev. 
 
 
 
 
 
 
 

Poslovne 
vizitke 
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Splošni primeri poslovnih vizitk Predloga za poslovno vizitko » 
 
 

STANDARDNE POSLOVNE VIZITKE 
 
 

Ime Priimek 

Naziv 

 

Fiskars Group 

Ulica in št., 12345 Pošta, Država 

+123 45 6789 

ime.priimek@fiskars.com 

fiskarsgroup.com 

ⓒ Fiskars Group. Zaupno v družbi. 

 
 

Z NAŠIMI BLAGOVNIMI ZNAMKAMI (NPR. ZA VLOGE V 

PRODAJI IN ZA VLOGE, KJER SO BLAGOVNE ZNAMKE 

POMEMBNE) 
 

Ime Priimek 

Naziv, Država 

 

Blagovna znamka, Blagovna znamka | Fiskars 
Group 

Ulica in št., 12345 Pošta, Država 

+123 45 6789 

ime.priimek@fiskars.com 

fiskarsgroup.com 

1. april 2020 26 

ALI 

https://fiskars365.sharepoint.com/sites/intranet/tools/Documents/FiskarsGroup_businesscard_90x50mm%20Folder.zip
mailto:ime.priimek@fiskars.com
mailto:ime.priimek@fiskars.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Profil 
LinkedIn

Uporaba LinkedIn ali drugih 
kanalov družbenih medijev 
je popolnoma prostovoljna. 

Ta priporočila so bila 

pripravljena, da bi bili 

dosledni in jasni in da bi 

okrepili našo blagovno 

znamko Skupine Fiskars. 
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Profil LinkedIn 

 
 

 
V LinkedInu za naziv uporabite natančen naziv vašega delovnega mesta. V opisu lahko zapišete, s 
katerimi blagovnimi znamkami delate. 

Primeri: 

• Vice President, Design and New Product Development at Fiskars Group (podpredsednik, Oblikovanje in 
razvoj novih izdelkov pri Fiskars Group) 

• Vice President, Outdoor at Fiskars Group (podpredsednik, področje Outdoor pri Fiskars Group) 

• Director, Business and Offering, Watering at Fiskars Group (direktor, Poslovanje in ponudbe, oprema za 
zalivanje pri Fiskars Group) 

• Sales Director, China at Fiskars Group (direktor prodaje, Kitajska pri Fiskars Group) 

• Manager, Growth Hacking at Fiskars Group 

Prosimo, preverite, da bo vaš delodajalec v LinkedIn profilu vedno Fiskars Group, ne pa npr. ena od 
naših blagovnih znamk. To nam bo pomagalo okrepiti blagovno znamko našega delodajalca Fiskars 
Group! 

Na razpolago imamo izbor naslovnih slik za LinkedIn, ki jih vsakdo lahko uporabi v svojem profilu kot 
sliko ozadja. Prenesite slike tukaj ». 

Pomoč za LinkedIn vam lahko pomaga pri spreminjanju podobe glave (slike na ozadju) ali 
posodabljanju vašega naziva ali delodajalca, kot tudi pri vseh drugih težavah, s katerimi se boste 
morda srečali. 
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https://fiskars365.sharepoint.com/sites/intranet/our-brands/fiskars-group/Documents/LinkedIn_PersonalCover_2020.zip
https://www.linkedin.com/help/linkedin


Če potrebujete pomoč ali imate 
kakršnakoli vprašanja, pripombe 
ali povratne informacije, se 
obrnite na 
communications@fiskars.com 

 
Vsak dan 
ustvarjamo 

nekaj  
posebnega 
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