
Erasmus praksa na Portugalskem - Porto

Kot absolventka na fakulteti za dizajn; smer vizualne komunikacije, sem se odločila, da 
obvezno prakso opravljam v tujini. Začetek ni bil lahek, delo sem iskala na več spletnih 
straneh kar nekaj časa, poslala več kot 60 mailov za specifična dela grafičnega oblikovanja in 
fotografije v različna mesta; Praga, Amsterdam, Berlin, Barcelona, Porto...Na koncu sem dobila 
par odgovorov in odločila sem se, da zagrabim prvo priložnost in odpotujem v Porto. Praksa je 
trajala  štiri mesece. 
Delala sem v podjetju Menina design group, ki pripada velikemu podjetju Covet House. 
Menina design group ima pod sabo devet različnih blagovnih znamk notranjega pohištva in 
svetil. Opravljala sem delo grafične oblikovalke v Delightfull, ki je stara osem let in je druga 
najstarejša znamka v Menina design group. Ukvarjajo se z izdelavo svetil. Sprejeli so me lepo 
in previdno. Prvi teden sem samo raziskovala njihov stil in koncepte, dobila par manjših nalog 
in se privajala na delo. Delala sem v veliki stavbi v kreativnem prostoru in sodelovala z ljudmi, 
ki so delali na področju prodaje, trženja, socialnih medijev, s predstavniki blagovne znamke 
in interior oblikovalci. Vedno je bilo dobrodošlo, če se je sklical sestanek za kakršnokoli idejo 
ali pogovor. Delala sem od ponedeljka do petka, od 9:00 do 18:30. Sprva je bilo težko sedeti v 
pisarni osem ur in biti skoncentriran na delo, ki je bilo pomembno, da se opravi tisti dan. Ko je 
minilo nekaj prvih težkih dni uvajanja sem začela uživati v delu. Spoznala sem veliko zanimivih 
mladih ljudi z različnih koncev sveta in seveda Porta, ki so opravljali podobno delo kot sem 
ga sama. Kot skupina smo se zares povezali in lahko rečem, da sem dobila kar nekaj dobrih 
prijateljev.  Tako je bilo delo veliko lažje. Teamwork je bil pomemben, saj so bili projekti vedno 
povezani. V Delightfull pisarni sem bila edini grafični oblikovalec, zato sem reševala tudi vse 
manjše težave, ki so bile povezane z oblikovanjem. Drugače pa sem oblikovala letake, brošure, 
promocijske oglase (za spletne strani, fb in druga socialna omrežja), različne predstavitve o 
blagovnih znamkah Menina design group in spletne strani. 
V mesto sem se zaljubila že takoj prvi teden, ko sem imela čas raziskovati naokoli. Porto je 
umirjeno, magično, staro in nadvse fotogenično mesto. Stanovanje sem dobila v okolici Foz 
in imela pogled s sobe na Atlantski ocean oziroma reko Duero, ki se steka čez Porto. Mesto 
ima  zelo zanimive arhitekturne postavitve in je celo malo hribovito. Hrana je bila preprosta in 
okusna, njihove specialitete so francezinha, bacalhau, pastel de nata in še druge. 
Izkušnja je bila čudovita, Portugalska mi je pustila ogromno spominov in vem, da se enkrat 
vrnem nazaj.
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