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Mis vahe on äri- ja seltskonnaetiketil? Kuidas läbi etiketi tundmise olla

elegantsem, tõsiseltvõetavam, meeldivam, professionaalsem ja mõjukam.

Taktitunne, lugupidamine, enesekindlus ja väärikus

Elegantne ruumi sisenemine ja väljumine

Pöördumised - ametlik/mitteametlik

Reeglid tervitamisel, tutvustamisel, kätlemisel - ametlik/mitteametlik

Kuidas ennast esitleda/teisi tutvustada - ametlik/mitteametlik

E-kirja etikett

Külaliste/Klientide Vastuvõtmine/Ärikohtumised - vajalikud eeltööd,

tervitamine, pöördumine,  suunamine, ärasaatmine, tee- ja kohvilaua etikett

Ärisuhtlus



Esmamulje. Korrektne ja tõsiseltvõetav välimus , kehahoiak/kehakeel

Kuidas mõjuda enesekindlalt ja professionaalselt

Kaasaegse läänemaailma ärirõivad - Dress Codes, sobivad värvitoonid,

materjalid, aksessuaarid, jalanõud, sukad, juuksed, küüned, meik jne

Dress Codes - ametlik/mitteametlik - liigitamine ja tõlgendamine,

oskusliku valiku tegemine

Edu läbi välimuse



Ettevalmistused olulisteks sündmusteks  - mida silmas pidada, mida vältida

Rõivavalik, korrektne ja kaunis välimus vastavalt sündmusele

Saabumise korrektsed kellaajad

Elegantne ja enesekindel ruumi sisenemine/garderoobis

Tervitusvastuvõtud - tervituspokaali hoidmine, suupistete nautimine

Enda ja teiste esitlemine/tutvustamise reeglid 

Kuidas ühineda seltskonnaga/seltskonnast viisakas eemaldumine

Kuidas alustada viisakusvestlust

Sobivad jututeemad - mida silmas pidada, mida vältida, millest rääkida,

kuidas reageerida ebameeldivatele küsimustele. Sündmuselt lahkumine ja

selle järgne tänamine jpm

.

Pingevaba Elegants Seltskonnas
Seltskondliku Vestlus Kunst



naiselik elegants, väärikus ja enesekindlus

 suhtlemine/sõnavara/käitumine

 sugudevaheline suhtlemine

 esmamulje loomine

 näoilme

keahahoiakud/kehakeel 

naiselik iliikumine

rõivastumine

stiil ja elegants, isiklik karisma

personaalsed stiilisoovitused

.

Nasielik Elegants



kuidas olla enesekindel ja elegantne ametliku lõuna- või õhtusöögi külaline

kuidas olla silmapaistev võõrustaja pannes oma külalisi suurepäraselt tundma

ametlik ja mitteametlik lauakate

Euroopa ja Ameerika söögistiilid

ärilõunaetikett (külalisena, kutsujana)

kuidas kasutada salvrätti, kuhu asetada käekott

spetsiifiliste toitude söömisviisid

veini tellimine 

suhtlemine teenindajaga

meeldiv lauavestlus - mida silmas pidada ja mida vältida jpm

.

Söögilaua Elegants



Toimumiskoht ja läbiviija:

Koolituspäevad toimuvad privaatses

Etiketisalongis, Tallinna Ärikeskus Harju tn 6

Läbiviija: Etiquette & Style Coach™ Erika Kolbakov

erika.kolbakov@etiketisalong.com

Tel: +372 5664 5919

Maksumus:

5 - päevase individuaalpaketi maksumus: 950€, 

 kestusega kuni 3h päevas. Hinnale ei lisandu KM.

Tasumise võimalus kahes osas.

Hind sisaldab personaalset coachingut koos

3käigulise lõuna- või õhtusöögiga valitud restoranis

(Gloria v Tchaikovsky).

Tutvu lähemalt | www.etiketisalong.com



Etiquette & Style Coach™ 
Erika Kolbakov

Etiketisalongi loojaks ja juhatajaks on sertifitseeritud

Etiquette & Style Coach™ Erika Kolbakov, kes on oma

teadmised omandanud Londonis oma ala parimate

juures.

Sertifikaadid: Business Etiquette Trainer, Childrens

Etiquette Trainer, Teen's Etiquette Trainer, Well-

Mannered Communications Skills Trainer, Business

Executives Protocol, Accredited Style Coach™ 

Info ja broneerimine:

erika.kolbakov@etiketisalong.com

tel: +372 566 45919

Tutvu lähemalt www.etiketisalong.com


