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Bülten No. 3

VM-textransf

Çok önemli bir dönemeç
Projenin önemli bir dönemece geldiği noktadayız:
eğitim içeriği tamamlandı, e-öğrenme platformu
hazır ve test etmemiz gerekiyor.
Danimarkalı proje ortakları, VIA University College
TEKO Design+Business tarafından hazırlanan
eğitim içeriği projenin en büyük çalışmalarından
biridir. Bütün bir yıl boyunca geliştirilmiş. Bu ekibin
her bir partnerin görsel ticaretteki durumuna göre
içerik yaratması gerekmiştir. Bu konuda lise
programlarının analizi
yapılmış, sektördeki
profesyonel işgücü ve bilgi ihtiyaçları vb.
incelenmiştir. İki ay önce Mart ayının başlarında
ise VIA University'den mükemmel bir ekip
tarafından ilk önemli çalışma tamamlanmıştır.
Bir sonraki adım eğitim içeriğini her bir partner
diline göre uyarlamak ve eğiticileri eğitmektir.
Eğitimcilerin ana hedefi tekstil sektöründe görsel
pazarlama konusunda profesyonel becerileri
geliştirmek ve her bir partner bölgede yeni
profesyonel beceri profilinin yaygınlaşmasına
katkıda bulunmaktır. Aynı zamanda tekstil
sektöründe
mesleki
eğitim
kalitesi
ve
ulaşılabilirliğinin de arttırılması hedeflenmektedir.

Eğiticinin eğitimi
Projedeki bir diğer önemli etkinlik bir kaç gün önce
gerçekleştirilmiş, her bir partner ülkeden eğitmenler
görsel ticaret eğitimleri için Danimarka VIA
University'ye gitmiştir. Her bir partner tarafından
seçilen eğitmenlerin perakende, pazarlama ve
görsel ticaret ve e-öğrenim yöntemleri hakkında
önceden bilgi sahibi olması gerekmektedir. VIA
University’den uzmanlar görsel ticaretin temellerini
öğretmiş ve görsel ticaret ile pazarlamayı nasıl
geliştireceklerine
dair
en
güncel
fikirleri
paylaşmıştır.
Bununla birlikte Yunanistan'dan bir partner eöğrenme
platformu
hakkında
bir
sunum
gerçekleştirmiştir.

Online Eğitimin avantajları
 2.0 web uygulaması
 Zamansal ve mekansal engellerin
ortadan kalkması.
 Görsel stimülasyon ortamında pratik.
 Gerçek bilgi yönetimi: fikir, uygulama,
deneyim alış verişi.
 Öğrenme sürecinin engel olmadan
birlikte geliştirilmesi
 İçeriğin sürekli güncellenmesi
Ail eve iş yaşantısının uyumlaşmasının
sağlanması.
Öğretmen-öğrenci teması dinamik ve interaktif bir
şekilde ekran ve çoklu ortam bilgisayar ekipmanı
aracılığıyla
merkeze
gitme
zorunluluğu
olmaksızın kurulacağından, eğitim kullanıcıların
belirli ihtiyaçlarına göre verilecektir,

Gelecek planları
Yakın gelecek için temel proje faaliyetleri: 4
ülkeye göre (İspanya, Yunanistan, Litvanya,
Türkiye) geliştirilen eğitim ürünün pilot testi:
Katılımcıların seçilmesi, eğitim ve danışmanlık.
Eğitmenler Danimarka’da eğitildikten sonra
eğitim ürününün pilot testi başlayacaktır.
İlk adım projenin hedeflenen son kullanıcıları
arasından eğitilecek kişilerin seçilmesidir: tekstil
sektöründe
pazarlama
ve
perakende
faaliyetlerinde yer alanlar, tekstil sektöründe
deneyim sahibi olan ve mesleki becerilerini
yeniden geliştirmek isteyen işsiz kişiler, dağıtım
ve kullanım faaliyetleri ile projede yer alacak
olan tekstil sektöründen şirketlerin dolaylı
menfaat sahipleri.
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Son faaliyetler
VM-Textransf
Projesi:
Yunanistan’da fuar günü
Piraeus, Yunanistan’daki IDEC merkezi VMTextransf projesinin ikinci sempozyum ve fuar
gününe ev sahipliği yapmıştır. Projenin sunumu
sırasında TEKO-Via University’nin Görsel Ticaret
Eğitim Şefi Signe Mørk Madsen moda
koleksiyonlarının satış sürecini iyleştirmek için
ticari alanların tasarımı ve yönetimi arasında
uygun bir kombinasyon gerektiğinin altını
çizmiştir.
Günün ikinci bölümünde VM-Textransf projesi
tanıtılmış, hedefler ve amaçları, geliştirilecek
görevleri ve projenin yürütülmesi için gerekli
ürünler açıklanmıştır.

Son olarak her partner projeye katılan farklı
Avrupa bölgelerine ait tekstil ve moda
özelliklerinden bahsetmiştir.
Yunanistan aynı zamanda Avrupa Birliği Yaşam
Boyu Öğrenme Programı tarafından finanse
edilen projenin üçüncü takip toplantısına ev
sahipliği yapmıştır. Bu toplantının temel amacı
proje
durumunun
incelenmesi,
gelecek
faaliyetlerin
belirlenmesi
ve
bu
girişim
sonucunda
faaliyetlerin
kalitesinin
tespit
edilmesidir. VM-Textransf projesinin temel amacı
Görsel Ticaret alanında çalışan profesyonelleri
hedefleyen yenilikçi içerikler ve yöntemlerin
paylaşılmasıdır.

VIA TEKO Design &
Business büyük bir
defileye ev sahipliği
yaptı
VIA TEKO Design+Business Aarhus belediye
binasında bir defileye imza atmıştır. 16
yetenekli tasarımcı koleksiyonlarını 450
katılımcıya sergilemiştir.
Arne Jacobsen ve Erik Jørgensen tarafından
tasarlanan belediye binası VIA Teko Design &
Business bünyesinden 16 gelecek moda
tasarımcısının kreasyonları için mükemmel bir
seçim olmuştur. Bu etkinliğin Aarhus ve Orta
Jutland'ın kalan kısmında moda sektörünü ön
plana çıkartacak etkinliklerin ilki olması
beklenmektedir.
Region Midt’te odak noktası olarak moda
Belediye Başkanı Jacob Bundsgaard açılış
konuşmasında
Region
Midt'te
moda
sektörünün potansiyelini vurgulamış ve şu
ifadeleri kullanmıştır:
“Aarhus ve bölgedeki çeşitli farklı moda
şirketlerini şimdiye kadar yapılandan daha
güçlü bir şekilde organize etmeyi hedefleyen,
Headstart Fashion adı altında bir girişim
başlattık. Bunu VIA Teko Design & Business
ve Dansk Fashion & Textile gibi yapılarla
işbirliği içerisinde gerçekleştireceğiz".
(Louise
Hauchrog
Hesselberg
makalesinden
özetlenmiştir, lohe@viauc.dk – 03-03-2014

2014-04-20

SAYI 3

Görsel Ticaret
Satışları maksimize etmek amacıyla kat planları ve üç
boyutlu vitrinlerin geliştirilmesi faaliyeti ve mesleğidir.
Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_merchandising

GÖRSEL TİCARET –
TEXTRANSF: TEKSTİL
SEKTÖRÜNDE TİCARET
KONULU EĞİTİM
YÖNTEMLERİ VE
İÇERİKLERİN PAYLAŞIMI
Iletişim:
ATEXGA (İspanya), email: atg@atexga.com
TEKO (Danimarka), email: spe@viauc.dk
DEC (Yunanistan), email: lila@idec.gr
LATIA (Litvanya), email: latia@latia.lt
ADANA (türkiye), email:
hamit.serbest@adanausam.org.tr

ATEXGA
Adres: Rua de Tomino, 24-entresuelo
Posta kodu: 15704
Santiago de Compostela, İspanya

LATIA
Adres: Saltoniskiu g. 29/3
Posta kodu: LT-08105
Vilnius, Litvanya

IDEC S.A.
Adres: Iroon Polytechniou Avenue 96
Posta kodu: 185 36
Piraeus, Yunanistan

TEKO Design+Business
Street Address: Birk Centerpark 5
Posta kodu: 7400
Herning, Danimarka

ADANA USAM
Adres: Cukurova Teknokent, Balcali
Posta kodu: 01330
Adana, Türkiye

