Šiame leidinyje: paskutinės projekto „Visual Merchandising“ veiklos.

Peržiūrėkite laišką per interneto
naršyklę.
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Projekto pristatymas Lietuvoje
Š. m. rugsėjo 4 d. buvo surengtas
trečiasis

projekto

VM-Textransf

pristatymas ir šį kartą Lietuvoje.
Seminaro, kurį organizavo LATIA
(Lietuvos
įmonių

Aprangos

ir

asociacija),

Tekstilės

metu

buvo

pristatytas projektas, projekto veiklos,
uždaviniai, tikslai, naudos gavėjai bei
rezultatai.

Į

pagrinde

seminarą

dizaineriai

ir

susirinko
pardavėjai

(turitys ar planuojantys atidaryti savo
parduotuvę).
Antroje dienos dalyje Signe Mørk
Madsen, kuri atsakinga už „Visual
Merchandising“ mokymų programą
TEKO mokykloje, VIA Universitetas,
kalbėjo

apie

prekių

išdėstymą

parduotuvėje, kurios sukurtų ne tik
patrauklų interjėra, tačiau ir pagerintų
pardavimų

Darbų pabaiga!

rezultatus.

Rugsėjo 29 dieną, projekto partneris
(pareiškėjas) įgyvendino ir užbaigė
projekto

mokymų

bandomąjį

paleidimą

platformos
ir

„Visual

Dienos

pabaigoje

kiekvienas

Merchadising“

mokymus.

projektas partneris (šalis) trumpai

Bandymų

pristatė esamą tekstilės ir aprangos

suskirstyti į keletą skirtingų darbo

sektoriaus situaciją savo šalyje, su

grupių, kurios turėjo suplanuoti ir

kokiais iššūkiais jie susidūrė, kokias

sukurti mados kampaniją.

problemas

Prabangi namų tekstilės kolekcija,

sprendžia

ir

kokius

metu,

standartinių

projektus vykdo.

studentai

aksesuarų

buvo

kolekcija,

merginų rūbų kolekcija ir stipriausia
mados idėja buvo pristatyta bandymų
metu.
Tokiu būdu buvo atlikti bandomieji
mokymai. Norėtume padėkoti už Jų
dalyvavimą ir atsidavimą dalyvaujant
veiklose visą mėnesį.
Norėtume

pasidalinti

su

visais,

pasiektais rezultatais, todėl būkite
aktyvūs, sekite naujienas ir greitai
patalpinsime informaciją.

Novatoriška vaizdinio

Bandomasis patikrinimas ir

reklamavimo mokymų

projekto pabaiga

metodologija ir turinys
E-mokymosi

platforma,

kuri

bus

Kurso turinys apima žinias, kurių

naudojama

tekstilės sektoriuje reikės vaizdinio

užbaigta,

reklamavimo

paskutines projekto užduotis – atliko

specialistui-stilistui.

mokymuose,
visi

partneriai
VM

yra
įvykdė

Dalis turinio yra bendra visai vaizdinio

bandomąjį

e-mokymosi

reklamavimo profesijai, todėl gali būti

platformos

naudojama bet kuriame mažmeninės

Bandymo metu kiekvieno partnerio

prekybos sektoriuje.

surinkta žmonių (studentų) grupė

patikrinimą.

Mokymo turinys susideda iš keturių

turėjo išklausyti visus kursus, atlikti

pagrindinių temų (žingsnių), kuriuos

keletą praktinių užduočių ir išlaikyti

norėdami būti vaizdinio reklamavimo

savianalizės testus.

specialistais turite išmanyti:

Paskui buvo teikiama ataskaita apie

•

Kompanijos supratimas;

pasiektus

•

Žinios

vaizdinį

platformos privalumus ir trūkumus,

prekių

teikiami pasiūlymai apie tai, ką būtų

apie
ir

reklamavimą
pateikimą;
•

Vaizdinio
reklamavimo

mokymo

galima pagerinti.
ir

komercinio
planavimas

ir

Mes labai džiaugiamės, kad turinys ir
visa metodika buvo įvertinta kaip
aukšto lygio mokymai

palaikymas;
•

rezultatus,

Kampanijų kūrimas.

Įprasta

mokymosi

trukmė

apima

maždaug 33 valandas, o mokymus
sudaro 50 įgarsintų pamokų, keli
vaizdo įrašai su praktiniais klausimais
ir

nedidelės

užduotys.

Be viso to, dalyvis turėtų paskaičiuoti,
jog

jam

reikės

apytiksliai

100

Capture from test pilot evaluation

papildomų valandų namų darbams,
kurių atlikimui reikės panaudoti visas
iš visų skirtingų modulių sukauptas
žinias.

Šiek tiek plačiau apie kiekvieną temą

Kaip jau žinote, visą mokymosi kursą sudaro keturios pagrindinės temos, kurių
kiekviena apima dvi ar daugiau temų (modulių). Peržvelkime modulius:

1. Kompanijos supratimas:
1. Vartotojų elgsena (Išklausę šį modulį, klausytojai įgys supratimą apie
skirtingus požiūrius į vartotojų elgseną ir mažmeninės prekybos
raidą).
2. Supratimas apie prekės ženklą (Išklausę šį modulį, klausytojai įgys
supratimą apie prekės ženklą ir prekės ženklo DNR, bei gebės
pritaikyti šias žinias mažmeninės prekybos kontekste.).
2. Kompanijos supratimas:
1. Spalva (Išklausę šį modulį, klausytojai sužinos apie dažnai
naudojamas spalvinio apibūdinimo sistemas, bei gebės identifikuoti ir
naudoti spalvinius sprendimus tiek intuityviai, tiek ir analitiškai.).
2. Vaizdinio reklamavimo kriterijai (Šiame modulyje klausytojams
suteikiami įrankiai, reikalingi suprasti, vertinti ir kurti vaizdinio
reklamavimo ekspozicijas parduotuvėje ir vitrinose.).
3. Manekenų stilizavimas (Išklausę šį modulį, klausytojai išmoks, kaip
teisinga tvarka aprengti manekenus ir torsus, kad galėtų pasiekti
geriausią vaizdinį rezultatą. Aprengimo ir stilizavimo patarimai ir
rekomendacijos).
3. Vaizdinio bei komercinio reklamavimo planavimas ir priežiūra:
1. Erdvės valdymas (Išklausę šį modulį, klausytojai įsisąmonins, kas tai
yra erdvės valdymas ir kaip jį galima panaudoti komerciškai skatinti
mažmeninės prekybos verslą judėti pirmyn, didinant pardavimus ir
pelną.).
2. Pagražinimai (Išklausę šį modulį, klausytojai įsisąmonins, į ką reikia
atsižvelgti, bei kaip valdyti ir prižiūrėti parduotuvę, remiantis vaizdinio
reklamavimo parduotuvėje standartais.).
3. Gairės (Išklausę šį modulį, klausytojai įgys bendrą supratimą apie
gaires parduotuvei ir kaip jas panaudoti, bei kaip sukurti paprastą
gairių rinkinį.).
4. Vaizdinio reklamavimo parduotuvėje principų mokymas (Išklausę šį
modulį, klausytojai įsisąmonins, į ką reikia atsižvelgti, planuojant ir
organizuojant savo darbuotojų mokymus.)
4. Kampanijų kūrimas:

1. Darbas su tendencijomis (Išklausę šį modulį, klausytojai išmoks
atpažinti ir suprasti tendencijas ir jas taikyti mažmeninėje
prekyboje.).
2. Kolekcija (Išklausę šį modulį, klausytojai supras, kaip kolekcija
sukuriama ir kaip galima apibrėžti stilius.).
1. Rinkodaros veiksmų planavimas (Išklausę šį modulį, klausytojai
supras, kaip parduotuvėje sukurti rinkodaros kampanijas, kurios
komunikuoja prekės ženklą ir atitinka tikslinę grupę.).

Bendrai: projekto tikslas ir tikslinė grupė

Šio projekto pagalba minėtus poreikius siekiama tenkinti naujoviškas vaizdinio
reklamavimo mokymo metodikas ir turinį perduodant Europos regionams su šioje
srityje ribota mokymų pasiūla. Dėl šios priežasties konsorciumas apima 4
organizacijas iš 4 importuojančių šalių (Ispanijos, Graikijos, Lietuvos ir Turkijos) ir 1
eksportuojančios valstybės (Danijos). Konsorciumas apjungia atitinkamas TEKO
(eksportuojantis partneris) vaizdinio reklamavimo švietimo ir profesinio mokymo
žinias dizaino srityje, reprezentavimą tekstilės sektoriuje užtikrina ATEXGA ir
LATIA, naudojamasi IDEC patirtimi ir ADANAUSAM konsultacijomis mokymų, emokymosi ir mokymų pasiūlymų įmonėms klausimais.
Galutinis projekto rezultatas – aukštos kokybės mokymų apie vaizdinį reklamavimą
produktas, pritaikytas kiekvienos importuojančios šalies

kontekstui ir per

elektroninio mokymosi priemones prieinamas kiekvieno partnerio kalba bei anglų
kalba.
Projekto dėka bus pasiekti šie tiesioginiai rezultatai:
1)

minėtuose regionuose bus pagerinti profesiniai vaizdinės rinkodaros įgūdžiai
tekstilės sektoriuje;

2)

bus prisidedama prie naujo profesinio profilio (vaizdinio reklamavimo ekspertų

tekstilės sektoriuje) sklaidos regionuose;
3)

bus pagerinta profesinio mokymosi kokybė ir padidintas profesinio mokymosi
pasiūlos prieinamumas tekstilės sektoriuje.

Tuo pačiu metu, gerinant profesinius įgūdžius, projektas prisidės prie įdarbinimo
perspektyvų tekstilės sektoriuje ir tokiu būdu sumažins ekonominės krizės daromą
poveikį. Galutiniai projekto naudos gavėjai bus tekstilės sektoriaus subjektai,
dalyvaujantys rinkodaros ir mažmeninės prekybos veikloje ir ankstesnės patirties
tekstilės sektoriuje turintys nedirbantys asmenys, savo profesinius įgūdžius
norintys pakeisti darbuotojai. Netiesioginiai naudos gavėjai bus tekstilės sektoriaus
įmonės, profesinės asociacijos ir darbo politika besidominčios viešosios įstaigos,
kurios į projektą bus įtrauktos dėka skleidžiamosios ir su naudojimu susijusios
veiklos.
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