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Naujienlaiškis Nr. 3 VM-textransf
Labai svarbus įvykis
Atėjo laikas, kai projektas atsidūrė labai
svarbiame etape: mokymo turinys yra padarytas,
elektroninio mokymosi platforma yra parengta ir
mes turime ją išbandyti.
Mokymo turinys, kuris buvo sukurtas projekto
partnerių iš Danijos, VIA Universiteto Kolegijos
TEKO Dizaino+Verslo mokyklos, yra vienas iš
didžiausių projekto namų darbų. Ties projektu
buvo dirbama visus metus. Jiems reikėjo sukurti
turinį pagal kiekvieno partnerio situaciją Vizualaus
Prekybos sektoriuje. Dėl to, buvo atlikta vidurinių
mokyklų programų, profesinės darbo jėgos
poreikių, žinių šiame sektoriuje analizė ir t.t. Ir
galiausiai prieš du mėnesius, kažkur kovo
pradžioje, buvo atliktas pirmas didelis puikios
komandos iš VIA Universiteto darbas.
Kitas žingsnis yra pritaikyti mokymo turinį
kiekvieno partnerio kalbai ir apmokyti instruktorius.
Pagrindinis instruktorių tikslas yra didinti
profesinius įgūdžius vizualinės rinkodaros tekstilės
sektoriuje ir padėti skleisti naujų profesinių įgūdžių
profilį kiekvieno partnerio regione. Taip pat norima
padidinti profesinio mokymo pasiūlos kokybę ir
prieinamumą tekstilės sektoriuje.

Mokykite instruktorius
Kitas didelis projekto renginys buvo surengtas prieš
keletą dienų, kai instruktoriai iš kiekvieno partnerio
šalies nuvyko į VIA Universitetą Danijoje, į vizualios
prekybos mokymus. Instruktoriai, atrinkti kiekvieno
partnerio, turi turėti ankstesnių žinių apie
mažmeninę prekybą, rinkodarą ir vizualinę
rinkodarą, elektroninio mokymosi metodus. Danijoje
ekspertai iš VIA Universiteto išmokė juos vizualios
prekybos pagrindų ir pasidalino naujausiomis
idėjomis, kaip pagerinti rinkodarą vizualia prekyba.
Be to, buvo atvykęs partneris ir Graikijos, kuris yra
atsakingas už elektronio mokymosi platformą, kurią
jis ir pristatė.

Mokymosi internetu privalumai:
 Pasinėrimas į 2.0 tinklą.
 Erdvės ir laiko barjerų pašalinimas.
 Praktika virtualios stimuliacijos aplinkose.
 Tikrų žinių valdymas: pasikeitimas
idėjomis, praktikomis, patirtimi.
mokymosi
proceso
 Kolektyvinis
praturtinimas be ribų.
 Nuolatinis turinio atnaujinimas.
Tai leidžia suderinti šeimos gyvenimą su darbu.
Mokymas bus suteiktas pagal specifinius
galutinio vartotojo poreikius, be būtinybės eiti
tiesiai į centrą, nes mokytojo ir studento
kontaktas bus dinamiškas, interaktyvus ir per
ekrano bei multimedijos kompiuterio įrangą.

Artimiausi planai
Netolimoje ateityje projekto pagrindinė veikla
bus: mokymo produkto, sukurto pagal 4 šalis
(Ispanija, Graikija, Lietuva, Turkija) bandomojo
testo įgyvendinimas: Dalyvių pasirinkimas, jų
mokymas ir kuravimas. Kai instruktoriai bus
apmokyti
Danijoje,
mokymo
produkto
bandomasis testas prasides.
Pirmas žingsnis bus praktikantų tarp nustatytų
galutinių
projekto
gavėjų
pasirinkimas.
Praktikantai yra: tekstilės sektoriaus darbuotojai,
užsiimantys rinkodaros ir mažmeninės prekybos
veiklomis, bedarbiai turintys ankstesnės patirties
tekstilės sektoriuje ir norintys pertvarkyti savo
profesinius įgūdžius, netiesioginiai gavėjai bus
tekstilės sektoriaus įmonės ir profesionalios
asociacijos, kurios bus įtrauktos į projektą, dėka
sklaidos bei veiklų panaudojimo.

2014-04-20

LEIDINYS 3

Naujausia veikla
VM-Textransf Projektas:
Parodų diena Graikijoje
IDEC būstinė Pirėjuje, Graikija, surengė antra
simpoziumo parodų VM-Textrans projekto dieną.
Projekto prezentacijos metu, Signe Mørk
Madsen, Vizualios Prekybos Mokymo srities
vadovė TEKO-Via Universitete, kalbėjo apie
tinkamo mišinio tarp komercinių sričių dizaino ir jų
valdymo poreikį, kaip būdą, pagerinti madų
kolekcijų pardavimo procesą.
Antroje dienos pusėje, buvo pristatytas VMTextransf projektas, informuojantis apie jo tikslus
ir siekius, kuriamas užduotis ir produktus
projektui vykdyti.

VIA TEKO Design &
Business surengė
didelę mados šou
Atmosfera buvo puiki, kai VIA TEKO
Design&Business surengė mados šou
Aarhuso miesto rotušėje. 16 talentingų
dizainerių parodė jų galutines kolekcijas 450
numatomiems dalyviams.
Miesto rotušė, suprojektuota Arne Jacobsen ir
Erik Jørgensen, pasirodė esanti puikia
aplinka pademonstruoti 16 ateities dizainerių
kūrinius iš VIA Teko Design & Business
Universiteto. Tai buvo pirmas renginys, ir
tikėkimės vienas ir daugybės ateityje, kuris
padės sufokusuoti Mados pramonę Aarhuse
ir visoje kitoje Centrinėje Jutlandijoje.

Galiausiai, kiekvienas partneris pristatė jiems
būdingas tekstilės ir mados ypatybes iš skirtingų
regionų, kurie yra įtraukti į projektą.
Taip pat, Graikija surengė trečią projekto
stebėsenos susitikimą, finansuotą Europos
Sąjungos pagal Viso Gyvenimo Mokymosi
Programą. Pagrindinis susitikimo uždavinys
buvo projekto padėties apžvalga, taip pat būsimų
veiklų apsibrėžimas ir šių veiklų kokybė kaip šios
iniciatyvos pasekmė.
Pagrindinis VM-Textransf projekto tikslas yra
perduoti naujoviškus turinius ir metodologijas,
skirtas tiems profesionalams, kurie dirba
vizualios prekybos sferoje.

Dėmesys Madai Midt regione
Meras Jacob Bundsgaard akcentavo mados
verslo potencialą Midt regione atidarymo
kalboje ir pasakė:
“Mes iniciavome įmonę pagal antraštę,
Headstart Fashion, kurioje bus siekiama
suburti daug įvairių mados įmonių Aarhuse
regione daug stipresniu būdu nei mes tai
darėme iki šiol. Mes tai darysime
bendradarbiaujant su VIA Teko Design &
Business bei Dansk Fashion & Textile
universitetais”.
(Sutrumpinimas iš Louise Hauchrog
straipsnio, lohe@viauc.dk – 03-03-2014

Hesselberg
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Vizuali prekyba
Yra veikla bei profesija kurti grindų planus ir trimačius
monitorius, siekiant padidinti pardavimus.
Šaltinis: http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_merchandising

VIZUALI PREKYBA –
TEXTRANSF: VIZUALIOS
PREKYBOS MOKYMO
METODOLOGIJŲ IR TURINIŲ
PERDAVIMAS TEKSTILĖS
SEKTORIUI

ATEXGA
Street Address: Rua de Tomino, 24-entresuelo
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Santiago de Compostela, Spain

LATIA
Street Address: Saltoniskiu g. 29/3
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IDEC S.A.
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Piraeus, Greece

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

TEKO Design+Business

TEKO (Danija), email: spe@viauc.dk
DEC (Graikija), email: lila@idec.gr
LATIA (Lietuva), email: latia@latia.lt
ADANA (Turkija), email:
hamit.serbest@adanausam.org.tr

Street Address: Birk Centerpark 5
Postal code: 7400
Herning, Denmark

ADANA USAM
Street Address: Cukurova Teknokent, Balcali
Postal code: 01330
Adana, Turkey

