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VM-textransf

En vigtig milepæl
Vi befinder os på et tidspunkt, hvor projektet har
nået
en
meget
vigtig
milepæl:
træningsprogrammet er færdigt, e-learning
platformen er klar, og vi skal nu teste det hele.
Indholdet i træningsprogrammet er udarbejdet af
de danske partnere i projektet, VIA/Teko Design &
Business.
Kollegerne fra VIA/Teko Design+Business har
stået for projektets største arbejdsopgave og har
arbejdet på den hele året. Det var nødvendigt at
tilpasse indholdet til hver enkelt partners behov i
visual merchandising sektoren. Derfor undersøgte
man udbudet i ungdomsuddannelserne, behov
hos branchens ansatte, vidensniveauet i sektoren
etc. For ca. to måneder siden, i begyndelsen af
marts, kunne det udmærkede team fra VIA/Teko
Design & Business afslutte deres arbejde.
Det næste skridt bliver at oversætte indholdet i
træningsprogrammet til alle partnersprog og træne
trænerne. Trænernes vigtigste opgave bliver at
forbedre de faglige kompetencer i visuel
marketing i tekstilsektoren og bidrage til at
udbrede en ny kompetenceprofil i alle partnernes
regioner, samt at højne kvaliteten af udbuddet af
erhvervsuddannelse i tekstilsektoren og forbedre
tilgængeligheden heraf.

Træning af trænerne
Det næste store skridt i projektet blev taget for få
dage siden, da trænere fra alle partnerlande kom til
VIA/Teko Design & Business for at deltage i visual
merchandising kurset. De trænere, som partnerne
havde udvalgt, skulle have forhåndsviden om retail,
marketing og visual marketing samt e-learning.
Eksperter fra VIA/Teko Design & Business
underviste dem i de grundlæggende aspekter af
visual merchandising og gav dem de allernyeste
idéer til hvordan man forbedrer sin markedsføring
med visual merchandising.
Endvidere deltog den græske partner, som er
ansvarlig for e-learning platformen, og hun
præsenterede naturligvis denne.

Fordelene ved online træning:
 Læring ved hjælp af web 2.0 værktøjer.
 Barrierer for læring forårsaget af
tidsmæssige og geografiske afstande
fjernes.
 Deltagerne øver sig via virtuel simulering.
 Der arbejdes med den nyeste viden:
udveksling af idéer, praksis og erfaringer.
beriges
gennem
 Læringsprocessen
deltagernes fælles bidrag på tværs af
grænser.
 Konstant opdatering af indholdet.
 Tid til både familieliv og arbejde.
Slutbrugernes specifikke behov bliver afgørende
for udbuddet af træning, og deltagerne behøver
ikke tage til et uddannelsescenter, da lærerkursist kontakten bliver dynamisk og interaktiv via
skærmen og multimedie computerudstyr.

Fremtidige planer
De vigtigste aktiviteter i projektet i den
nærmeste
fremtid:
Pilottest
af
træningsprogrammet i de 4 lande (Spanien,
Grækenland, Litauen, Tyrkiet): Udvælgelse af
deltagere, træning og vejledning. Så snart
trænerkurset i Danmark er færdigt, vil pilottesten
af træningsprogrammet gå i gang..
Første
skridt
vil
være
at
udvælge
kursusdeltagere blandt projektets slutbrugere,
nemlig ansatte i tekstilsektoren beskæftiget med
markedsføring og retail, arbejdsløse med
erfaring fra tekstilsektoren, som er villige til at
omstille deres faglige kompetencer; indirekte
modtagere bliver tekstilvirksomheder og faglige
sammenslutninger, der involveres i projektet
takket være aktiviteter, som har til formål at
sprede og udnytte indholdet..
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Seneste aktiviteter
VM-Textransf
præsenteres
Grækenland

projektet
i

IDEC hovedkvarteret i Piræus, Grækenland, var
vært for det andet symposium med præsentation
af VM-Textransf projektet. Under præsentationen
af projektet talte Signe Mørk Madsen, leder af
visual merchandising fagområdet på VIA/Teko
Design & Business, om behovet for et passende
miks af design og styring af butikkens
salgsarealer med det formål at forbedre salget af
modekollektioner.
Anden del af mødet indeholdt en introduktion af
VM-Textransf projektet, dets mål og formål samt
opgaver og produkter involveret i projektet.

VIA TEKO Design &
Business var vært for et
stort modeshow
Stemningen var høj, da VIA Design og Business
ved Teko afholdt modeshow på Rådhuset i
Aarhus. 16 talentfulde designere viste deres
afgangskollektioner frem for 450 forventningsfulde
deltagere
Rådhussalen, der er designet af Arne Jacobsen og
Erik Jørgensen, dannede en smuk ramme for
mødet med fremtidens modedesignere. Et møde
der forhåbentlig er det første af mange, og som
kan være med til at sætte fokus på moden i Aarhus
og hele det midtjyske.

Til slut beskrev hver enkelt partner de specifikke
træk,
som
karakteriserer
tekstilog
modebranchen i projektpartnernes respektive
europæiske regioner.
Endvidere var Grækenland vært for the tredje
styregruppemøde i projektet, som finansieres af
det europæiske program for livslang læring.
Hovedformålet med mødet var at gøre status på
projektet samt aftale kommende aktiviteter og
definere indholdet af disse aktiviteter.
VM-Textransf projektets primære mål er at
overføre innovativt indhold og metoder rettet
mod ansatte, som arbejder inden for visual
merchandising området.

Fokus på mode i Region Midt
Borgmester Jacob Bundsgaard fremhævede
potentialet for den midtjyske modebranche i sin
åbningstale og sagde bl.a..:
”Vi har lavet en satsning som, under overskriften
Headstart Fashion, prøver at sætte de relativ
mange modevirksomheder, der er i Aarhus og i
regionen i scene på en stærkere måde end vi har
gjort hidtil. Det gør vi bl.a. sammen med VIA
Design og Business og Dansk Mode og Textil.”

Uddrag fra artikel af kommunikationsmedarbejder
Louise Hauchrog Hesselberg, lohe@viauc.dk - 07-032014.
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Visual Merchandising
Er den aktivitet og profession som udvikler
butiksindretning og tre-dimensionelle udstillinger med
henblik på at maksimere salget.
Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_merchandising

VISUAL MERCHANDISING –
TEXTRANSF: OVERFØRSEL
AF TRÆNINGSMETODER OG
- INDHOLD INDEN FOR
VISUAL MERCHANDISING I
TEKSTILSEKTOREN

ATEXGA
Adresse: Rua de Tomino, 24-entresuelo
Postnr: 15704
Santiago de Compostela, Spain

LATIA
Adreses: Saltoniskiu g. 29/3
Postnr.: LT-08105
Vilnius, Lithuania

IDEC S.A.
Contacts:

Adresse: Iroon Polytechniou Avenue 96
Postnr.: 185 36
Piraeus, Greece

ATEXGA (Spain), email: atg@atexga.com

TEKO Design+Business

TEKO (Denmark), email: spe@viauc.dk
DEC (Greece), email: lila@idec.gr
LATIA (Lithuania), email: latia@latia.lt
ADANA (Turkey), email:
hamit.serbest@adanausam.org.tr

Street Address: Birk Centerpark 5
Postnr.: 7400
Herning, Denmark

ADANA USAM
Addresse: Cukurova Teknokent, Balcali
Postnr.: 01330
Adana, Turkey

