Σε αυτό το τεύχος: όλες οι πρόσφατες δραστηριότητες του έργου
Visual Merchandising.
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Ενημερωτική συνάντηση στη Λιθουανία
Στις 4 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιή-θηκε η
Τρίτη παρουσίαση του έργου VM Textransf
στην πόλη Vilnius, της Λιθουανίας. Η παρουσίαση που διοργανώθηκε από τον
Σύνδεσμο Κλωστοϋφαντουργών Λιθουανίας Latia, τους επέτρεψε να διαδώσουν το
έργο σε όλους τους παράγοντες του
λιθουανικού σχεδίου και μόδας καθώς και
να τους ενημερώσει για τους στόχους, τα
καθήκοντα, τους δικαιούχους και το τελικό
προϊόν του έργου που έχει επιτευχθεί. Στο
δεύτερο μέρος της ημέρας, η Signe Mørk
Madsen η οποία είναι υπεύθυνη εκπαίδευσης Visual Merchandising στην σχολή
TEKO – Πανεπιστήμιο Via, μίλησε για την
ανάγκη ενός κατάλληλου συνδυασμού
μεταξύ του σχεδιασμού των εμπορικών
χώρων και της διαχείρισης τους ώστε να
προωθηθεί η διαδικασία της πώλησης των
συλλογών μόδας. Τέλος, κάθε ένας από
τους εταίρους παρουσίασαν τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά της βιομηχανίας της μόδας
σε κάθε μία από τις περιφέρειες της
Ευρώπης που αντιπροσωπεύουν, καθώς
και τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που
αντιμετωπίζουν.

Λήξη της δράσης!!
Στις 29 Αυγούστου, η Atexga πραγματοποίησε την τελική συνεδρία της πιλοτικής
κατάρτισης στο Visual Merchandising στο
πλαίσιο του έργου VM TEXTRANSF. Σε
αυτή τη συνάντηση, οι μαθητές χωρίστηκαν
σε διάφορες ομάδες εργασίας και ανέπτυξαν και σχεδίασαν μια καμπάνια μόδας.
Κατά τη διάρκεια της δράσης παρουσιάστηκαν μια συλλογή ρούχων πολυτελείας
για τη θάλασσα, μια βασική συλλογή συμπληρωματικών ειδών, μια συλλογή ρούχων για νέες γυναίκες και μια εναλλακτική
συλλογή. Με αυτή τη συνάντηση τελειώσαμε την πιλοτική δοκιμή. Θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες
για τη δέσμευση και την προσπάθεια τους
στην υλοποίηση της δράσης κατά τη
διάρκεια ολόκληρου του μήνα. Θέλουμε να

Καινοτόμες μεθοδολογίες

μοιραστούμε με όλους τα αποτελέσματα
του έργου, γι’ αυτό να περιμένετε … γιατί
θα σας στείλουμε νέα σύντομα ...

κατάρτισης και υλικά σχετικά
με το visual merchandising

Η πιλοτική δοκιμή και το τέλος
του έργου

Τα περιεχόμενα των μαθημάτων καλύπτουν τις γνώσεις που απαιτούνται για
να δουλέψει ο εκπαιδευόμενος ως Visual
Merchandiser στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας. Ορισμένα από τα περιεχόμενα είναι γενικά για το επάγγελμα του
Visual Merchandising και ως εκ τούτου
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε τομέα του λιανικού εμπορίου. Το
περιεχόμενο της κατάρτισης καλύπτει τέσσερα βασικά θέματα που πρέπει να
γνωρίζετε αν σκοπεύετε να γίνεται Visual
Merchandiser:
• Κατανοώντας την επιχείρηση
• Γνωρίζοντας το Visual Merchandising
• Σχεδιασμός και διατήρηση της Οπτικής
και Εμπορικής Προώθησης Προϊόντων

Η πλατφόρμα e-learning που χρησιμοποιήθηκε για τα μαθήματα έχει ολοκληρωθεί και όλοι οι εταίροι πραγματοποίησαν
τις τελευταίες δραστηριότητες του έργου.
Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής δοκιμής,
κάθε εταίρος συγκέντρωσε μια ομάδα
μαθητών, οι οποίοι παρακολούθησαν όλα
τα μαθήματα, πραγματοποίησαν αρκετές
πρακτικές ασκήσεις και πέρασαν τα τεστ
αυτοαξιολόγησης. Στη συνέχεια ακολούθησε μια έκθεση σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα, τα πλεονεκτήματα
και τα μειονεκτήματα της εκπαιδευτικής
πλατφόρμας και υποδείξεις για το τι θα
μπορούσε να βελτιωθεί. Είμαστε πολύ
ευτυχείς που το περιεχόμενο και η μεθοδολογία αξιολογήθηκαν ως υψηλού επιπέδου.

• Δημιουργία μιας καμπάνιας.
Ο χρόνος παρακολούθησης των μαθημάτων είναι περίπου 33 ώρες, οι οποίες
περιλαμβάνουν 50 μαθήματα με ηχογραφημένες διαλέξεις, μερικά βίντεο που
δείχνουν πρακτικά ζητήματα και ασκήσεις.

Εικόνα από αξιολόγηση κατά τη
διάρκεια πιλοτικής κατάρτισης

Περισσότερα
Όπως ήδη γνωρίζετε τα μαθήματα αποτελούνται από τέσσερα κύρια θέματα που το καθένα έχει
δύο ή περισσότερα υπο-θέματα (ενότητες). Ας ρίξουμε μια ματιά στο τι είδους ενότητες
μπορείτε να βρείτε:
1. Κατανοώντας την επιχείρηση:
1. Η συμπεριφορά του καταναλωτή (Μέσω αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα
πρέπει να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στις διαφορετικές προσεγγίσεις για τη
συμπεριφορά των καταναλωτών και την ανάπτυξη του λιανικού εμπορίου).
2. Κατανοώντας την έννοια της εμπορικού σήματος (Μέσω αυτής της ενότητας, οι
μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν την έννοια του εμπορικού σήματος και το
Brand DNA και να τα προσαρμόσουν στο πλαίσιο ενός καταστήματος
λιανικής).
2. Γνωρίζοντας το Visual Merchandising:
1. Χρώμα (Μέσω αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα κατανοήσουν τα συστήματα
ανάλυσης χρώματος που χρησιμοποιούνται συνήθως και θα εντοπίσουν και θα
εργαστούν με την χρωματική έμπνευση τόσο διαισθητικά όσο και αναλυτικά).
2. Οι παράμετροι του Visual Merchandising (Μέσω αυτής της ενότητας, οι
μαθητές θα αποκτήσουν τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να κατανοήσουν,
να αξιολογήσουν και να αναπτύξουν συνθέσεις οπτικής προώθησης
προϊόντων μέσα σε καταστήματα και βιτρίνες).
3. Πως να ντύσετε ένα μανεκέν (Μέσω αυτής της ενότητας οι μαθητές θα μάθουν
πως να ντύνουν τα μανεκέν και τα μπούστα με το σωστό τρόπο και με το
καλύτερο οπτικό αποτέλεσμα. Συμβουλές και κόλπα για να ντύσετε και να
στυλιζάρετε τα μανεκέν).
3. Σχεδιασμός και διατήρηση της Οπτικής και Εμπορικής Προώθησης Προϊόντων:
1. Διαχείριση του χώρου (Μέσω αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα κατανοήσουν
τι είναι η Διαχείριση του Χώρου και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε μία
επιχείρηση λιανικής πώλησης να έχει αύξηση τόσο των πωλήσεων όσο και των
κερδών της).
2. Συντήρηση - τακτοποίηση καταστήματος (Μέσω αυτής της ενότητας, οι
μαθητές θα κατανοήσουν ποια μελέτη πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να
διαχειριστεί και να διατηρηθεί ένα κατάστημα με βάση τα πρότυπα του Visual
Merchandising).
3. Οδηγίες VM (Μέσω αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα αποκτήσουν μία γενική
επισκόπηση του ποιες είναι οι οδηγίες ενός καταστήματος, πώς μπορούν να
χρησιμοποιηθούν και πως να δημιουργήσουν ένα απλό σετ οδηγιών).
4. Οδηγίες για την κατάρτιση στο Visual Merchandising (Μέσω αυτής της
ενότητας, οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν τι πρέπει να γίνει σχετικά με
το σχεδιασμό και την οργάνωση της κατάρτισης του προσωπικού τους).
4. Δημιουργία μιας καμπάνιας:
1. Δουλεύοντας με τις τάσεις της μόδας (Μέσω αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα
πρέπει να μάθουν πώς να εντοπίζουν και να κατανοήσουν τις τάσεις και να τις
εφαρμόζουν στον τομέα της λιανικής).
2. Συλλογή (Μέσω αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα πρέπει να κατανοήσουν
πώς δημιουργείται μία συλλογή και πώς μπορούν να οριστούν τα στυλ).
3. Σχέδιο δράσης για το μάρκετινγκ (Μέσω αυτής της ενότητας, οι μαθητές θα
πρέπει να κατανοήσουν πώς να αναπτύξουν εκστρατείες μάρκετινγκ μέσα στο
κατάστημα που να επικοινωνούν το εμπορικό σήμα και να ταιριάζουν στην
ομάδα – στόχο).

Ο σκοπός του έργου και η ομάδα στόχος
Το έργο έχει ως στόχο να απαντήσει στις προαναφερόμενες ανάγκες, με τη μεταφορά
καινοτόμων μεθοδολογιών κατάρτισης και περιεχομένου σχετικά με το visual merchandising σε
ευρωπαϊκές περιφέρειες με μειωμένη προσφορά κατάρτισης στον τομέα αυτό. Για το λόγο
αυτό, η κοινοπραξία περιλαμβάνει 4 οργανισμούς που προέρχονται από 4 χώρες εισαγωγής
τεχνογνωσίας (Ισπανία, Ελλάδα, Λιθουανία και Τουρκία) και 1 που προέρχεται από χώρα
εξαγωγής τεχνογνωσίας (Δανία). Η κοινοπραξία συνδυάζει την εκπαιδευτική τεχνογνωσία της
TEKO (εταίρος εξαγωγής) στον τομέα του visual design, με την αντιπροσώπευση του τομέα της
κλωστοϋφαντουργίας να εξασφαλίζεται από τη συμμετοχή των ATEXGA και LATIA και την
εμπειρία της IDEC και του ADANAUSAM στην παροχή συμβουλών για την κατάρτιση, την
ηλεκτρονική μάθηση και τη προσφορά κατάρτισης για επιχειρήσεις.
Το τελικό αποτέλεσμα του έργου είναι ένα εκπαιδευτικό προϊόν υψηλής ποιότητας σε θέματα
visual merchandising, προσαρμοσμένο στο πλαίσιο της κάθε χώρας εισαγωγής, που διατίθεται
στη γλώσσα του κάθε εταίρου και στα αγγλικά, μέσω μιας πλατφόρμας e-learning.
Χάρη στο έργο, θα επιτευχθούν τα ακόλουθα άμεσα αποτελέσματα:
1) αύξηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων στο visual marketing των προαναφερθέντων
περιοχών στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας
2) διάδοση ενός νέου επαγγελματικού προφίλ σε αυτές τις περιφέρειες (ειδικός visual
merchandising στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας)
3) αύξηση της ποιότητας και της προσβασιμότητας στην προσφορά επαγγελματικής
κατάρτισης στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας.
Παράλληλα, μέσω της βελτίωσης των επαγγελματικών δεξιοτήτων, το έργο θα συμβάλει στην αύξηση της απασχολησιμότητας στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο στη μείωση της επίδρασης της οικονομικής κρίσης. Οι
τελικοί δικαιούχοι του έργου θα είναι οι εργαζόμενοι του τομέα της κλωστοϋφαντουργίας που εμπλέκονται στις δραστηριότητες προώθησης και λιανικής πώλησης και
άνεργοι με προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, πρόθυμοι να
προσαρμόσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Έμμεσοι δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, επαγγελματικές ενώσεις και δημόσιοι φορείς που ενδιαφέρονται για τις πολιτικές της απασχόλησης, οι οποίοι θα εμπλακούν στο
έργο, χάρη στις δραστηριότητες διάδοσης και αξιοποίησης.
Copyright © 2014 VM-textransf, All rights reserved.

Επικοινωνία: IDEC Α.Ε.
Υπεύθυνη: Λίλα Ανθοπούλου – lila@idec.gr
Ηρώων Πολυτεχνείου 96, 18536 Πειραιάς
Tηλ: 2104286227
www.idec.gr

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη
της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση
των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

