
Delovna Praksa v Gothenburgu 

Gothenburg 

V začetku pomladi, v marcu pa vse do začetka poletja sem preživela čudovito študentsko obdobje, 

kjer sem opravljala prakso. Odpravila sem se v drugo največje mesto na Švedskem, Gothenburg. 

Usposabljala sem se v modnem startup podjetju Fayt the Label, ki je bilo ustanovljeno pred dvema 

letoma, torej leta 2016. Gre za modno podjetje, ki je ustanovljeno v sodelovanju z veliko avstralsko 

influencerko.  Za to podjetje sem se odločila, ker sem si želela pridobiti več izkušenj na področju 

mode in marketinga, ter seveda grafičnem oblikovanju. Nepojemljiva izkušnja v tem podjetju je 

precej malomaren opis za znanje, kreativnost, nove svetove in izkušnje, ki sem jih pridobila tukaj. 

Trije meseci so se obrnili hitreje kot en teden doma, v Sloveniji. V sklopu treh mesecev sem 

sodelovala najblizje graficnem oblikovanju za spletno stran in pri ustvarjanju kreativnih in vsebin za 

nase socialne profile. 

Mentorica in ostali sodeavci mi bili v veliko podporo, bili z mojimi vprasanji zelo potrpežljivi in mi 

je podrobno odgovorili na vse, kar me je zanimalo. Podjetje v katerem sem preživela 3 mesece je 

bilo res navdusujoce: kreativno, zabavno, poučno, razburljivo … Pridobila sem izkušnje na 

področjih, za katera med samim študijem niti slišala nisem. Med samim študijem je nasa vizija o 

deu popolnoma drugačno, izkusnje povsem druge - praksa me je vrgla v realnost in naucila 1000 

novih stvari, kjer sem se naucila da strokovno znanje je zagotovilo za uspeh. V vsak izdelek je 

potrebno vložiti veliko truda in energije, delo pa se tu šele začne! 



Botanični vrtovi v Gothenburgu

Samo delo je potekalo tako, da smo se v začetku vsakega tedna smo se dobili na sestanku kjer smo 

dogovorili celotno delo v prihodnjem tednu, predelali kampanje, načrte kolekcij, workload in 

marketinške kampanje. Sodelovala sem tudi pri sestankih s strankami in partnerji. Poleg socialnih 

medijev, sem se preizkusila tudi v marketingu in prat tako načrtovanju raznoraznih dogodkov in 

usvarjanju vsebin za spletno stran. 

Po praksi sem se preselila v Skandinavsko prestolnico, Stockholm. Življenje v Stockholmu pa je 

predstavljal velik del moje celotne izkusnje na Švedskem - utrip in vibe celotnega mesta je 

nepojemljiv - Skandinavska kultura, življenje in miselnost popolnoma ustreza moji. Količina ljudi, 

ki sem jih spoznala, izkušenj, ki sem jih nabrala in se hkrati zaljubila v Skandinavsko prestolnico, 

Stockholm, me je pripravilo do tega, da sem se odločila in ostala tu še nekaj let. 
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