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TEKO – DIZAINO IR VERSLO MOKYKLA

ŠIAME LEIDINYJE

VM-Textransf projektas.
Vizitas TEKO – Danija
Projekto TM-Textransf metu apsilankėme
Danijoje, kad iš arčiau susipažintume su TEKO
organizuojamais mokymais.

Tai mokymo įstaiga su plačiu įvairių mokymo
kursų pasirinkimu dizaino ir gyvenimo būdo
srityse.

TEKO mokykloje gilinamos žinios vizualaus
marketingo srityje bei atliekami praktiniai darbai.

TEKO mokykla buvo įsteigta dirbti mados rinkoje
ir bendradarbiauti su įmonėmis priklausančiomis
šiam sektoriui.

Vizito tikslas buvo išanalizuoti TEKO mokyklos
parengtus mokymo kursus. Taip pat apžvelgėme
tokias temas, kaip metodologija, darbuotojų
apmokymai ar verslo santykiai.
Visa ši informacija buvo ieškoma ne tik tam, kad
pasirinktume mokymo programą, tačiau ir tam,
kad mokymus skirtus mokyti auditorijoje,
galėtume pritaikyti, adaptuoti nuotolyniu būdu
vyksiantiems
mokymams.

Siekiant iliustruoti mūsų vizitą, mes pristatome
keletą nuotraukų iš mokymo įstaigos.
Tikimės Jums patiks.

VM-Textransf
projektas:
Kiekvieno partnerio mokymų
programų galimybių analizė
Vizualaus
marketingo
studijų
universitetiniame lygmenyje nėra nei
vienoje
esančio
partnerio
šalyje.
Puslapis Nr. 2

Nėra jokių abejonių, TEKO geriausias partneris
šiam projektui!!

Baltijos Mada

TEKO dizaino ir verslo mokykla yra Herningo
mieste, Danijoje.

Visai neseniai Lietuvos aprangos ir tekstilės
įmonių asociacija surengė nuostabų vakarą
„Baltijos mada / Lithuania brands to globe“,
kurio metu Lietuvos įmonės pristatė savo
ženklo drabužių kolekcijas.
Page No. 3
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VM-Textransf projektas: Kiekvieno partnerio
mokymų programų galimybių analizė
Kaip dalis projekto VM-Textransf ir jo
tikslo, dalintis žiniomis ir patirtimi tarp
kiekvieno iš projekto partnerių, šalys
parengė analizes apie ugdymo
poreikius vizualaus marketingo ir
interjėro dizaino srityje. Šių analizių
rezultatai yra labai įdomūs ir naudingi
projektui, kadangi jos parodo kokios
studijų programos yra kiekvienoje
šalyje ir jų poveikį darbo rinkoje bei
pramonėje. Taip pat esamas arba
numatomas
ateityje,
vizualaus
marketingo srityje, pageidaujamas
kvalifikacijas ir profesinius įgūdžius,
siekiant
pagerinti
pramonės
konkurencingumą Europoje. Taip pat
suteikia
informacijos
vystomus
mokymų kursus ir patirties plėtojimą,
žvelgiant į situaciją, kiekvieno partnerio
šalyje. Tai praturtins projektą ir bus

svarbi informacija siekiant nustatytų
projekto tikslų. Projekto tikslas yra
parengti
visą
turimą
mokymų
medžiagą, reikalingą užtikrinti, kad
studentai ir specialistai galėtų įgyti
reikalingų įgudžių ir gebėjimų, norint
tapti labiau konkurencingu darbo
rinkoje ir tai pagerintų mūsų tekstilės ir
mados pramonės pridėtinę vertę. Jie
taip pat suteikia naudingą informaciją
apie mokymo medžiagos ir patirties
plėtojimą moksliniuose tyrimuose. Tai
papildys projektui reikalingas žinias ir
padės eiti tikslo link.
Vizualaus
marketingo
studijų
universitetiniame lygmenyje nėra nei
vienoje esančio partnerio šalyje. Tai
tiesa, kad mes visi turime savo
profesines programas ir studijas
parengtas pagal poreikį, išsakytą

D-Due at Dover Street Market Ginza –
Tokyo!!! Nauja koncepcija apie mados
mažmeninės prekybos…

Dover Street Market, yra universalinė parduotuvė sukurta japonų dizainerio ir
Comme des Garcons įkūrėjo Rei Kawakubo, kad kūrėjai iš įvairių sričių
pristatytų savo kūrybą, dalintūsi erdve su pasaulyje pripažintais prekiniais
ženklais, tokiais kaip Alexander McQueen, Fred Perry, marni, Louis Vuitton...
Dover Street Market pristatomas tokiuose miestuose, kaip Londonas,
Niujorkas, Tokijas. Tai yra firminė parduotuvė, kuri yra įrengta, kaip vieta
meniniai raiškai, kuri perteikia mus į skirtingus potyrius pajusti ir
interpretuoti mados tendencijas ir daugiau pažangiausių technologijų. Šiuo
atveju, šios aplinkos patalpos yra Ginza Street, Tokijuje ir kur D-DUE
(Ispanijos mados ženklas) surengė specialų meninės kūrybos renginį,
pristatantį naują mados mažmeninės prekybos koncepciją.

viešųjų ir privačių subjektų, tačiau nėra
vieningos nuomonės, apie studijų
modulius ir kursų programas. Dalykai
yra išskirstyti į skirtingas studijų
programas, kaip interjėro dizainas,
architektūra, vitrinų išdėstymas ir kitas
studijas marketingo ar verslo sritis.
Su šiuo projektu, mes norime
standartizuoti konkretų turinį, kuris
mūsų manymu būtinas vizualaus
marketingo profesijos plėtrai ir
parengti specialius mokymus, mokyti
specialistus, suteikti jiems žinių ir
padėti plėtoti įgūdžius, reikalingus
siekti karjeros, nuolatinės kaitos ir
augimo pramonėje.

D-Due projektas apibrėžiamas projektuojant
kolekcijas naudojamas meninėje technikoje,
artimesnėje meniškam pasauliui. Tokia dizaino
rūšis yra artimesnė meniškam pasauliui nei
tekstilės gamyba. Tai atliekama tokiais meno

metodais, kaip tapyba teptuku, piešimo purškalais
ar tapyba pieštuku. Kaip šio darbo rezultatą mes
turime specialius drabužius, kaip ir drobės.
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„Greek Design=Good Design” paroda apima labai plačią auditoriją: dizaineriai,
verslininkai, spaudos atstovai, parduotuvių vadybininkai ir suinteresuoti asmenys. Joje
pristatinės apie 140 dizainerių iš įvairių sektorių: juvelyrikos, drabužių pakavimo,
baldų, kasdienių daiktų utelizavimo. Pamatysite maždaug 300 įvairiausių kūrinių.

Graikų pramonės nuosavybės
organizacija, kartu su atitinkama ES
organizacija VRDT organizuoja
parodą, siekiant aktyviai skatinti ir
remti graikų kūrybą ir remti graikų
dizainerius.
Ši paroda pavadinimu „Greek
Design=Good
Design”,
vyks
Helexpo rumuose Marousi mieste,
nuo lapkričio 28 d. (ketvrtadienio)
iki guodžio 2 d. (pirmadienio), 2013
m.
Oficialus parodos atidarymas vyks
lapkričio 28 d. (ketvirtadienis).

Lithuanian Brands to
Globe
Praėjusią savaitę Lietuvos aprangos ir
tekstilės įmonių asociacija, parodos
„Baltijos tekstilė ir oda 2013“ atidarymo
proga,
Lietuvos parodų ir kongresų
centre „LITEXPO“ surengė Lietuvos
prekinių ženklų kolekcijų pristatymo
vakarą – „Baltijos mada / Lithuanian
Brands to Globe“.

Ištrauką kviečiame pažiūrėti čia:
http://www.youtube.com/watch?v=unKWT0vcEVE

ambasadorė Monika Kapil Mohta, garbės
konsulas ponas Rajinderis Kumaras
Chaudhary, seimo narė Birutė Vėsaitė,
Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių
asociacijos garbės prezidentas Jonas
Karčiauskas.
Renginyje
dalyvavo
dizaineriai,
mados
specialistai,
verslininkai iš Lietuvos ir Šiaurės šalių,
Prancūzijos,
Ispanijos,
Portugalijos,
Indijos, Rusijos ir daugelio kitų valstybių.

2014 metų pavasario / vasaros kolekcijas
pristatė dešimt Lietuvos prekinių ženklų:
„Rožė“, „Introstyle“, „O.S.T. Indigo“,
„Attela Fashion“, „Vilko kailiniai“, „The
Passenger“, „Baltic Fashion“, „Jonas
Linen“, „Spencer“, „Loulu ET TU“.

Iš naujausių šių prekinių ženklų kolekcijų
originaliausius modelius vakarui „Baltijos
mada / Lithuanian Brands to Globe“
atrinko kostiumų dailininkė, profesionali
stilistė Agnė Jagelavičiūtė. Agnės sukurta
vakaro koncepcija turėjo įkvėpti moteris
puoštis, nebijoti būti originaliomis,
eksperimentuoti ir drąsiai derinti tai, kas
iš pirmo žvilgsnio atrodo nesuderinama.

Kolekcijų „Baltijos mada / Lithuanian
Brands to Globe“ pristatymą stebėjo
daug garbingų svečių, tokių kaip Indijai
Lietuvoje ir Lenkijoje atstovaujanti

Verslininkė Inga Stumbrienė į renginį
demonstruoti drabužių palydėjo savo
dukrą Estelą, kuri jau ne pirmi metai
lanko studiją „Mažasis modelis“, tačiau

renginio organizatorė Severa Čepulienė
pamačiusi, kaip Inga puikiai atrodo,
pasiūlė ir jai lipti ant scenos. Visada
draugiška ir maloniai nusiteikusi I.
Stumbrienė priėmė iššūkį – juk anksčiau
ne kartą jai yra tekę dirbti modeliu. Tad ji
jau po kelių minučių kartu su dukra
drąsiai žingsniavo podiumu. Inga pristatė
nuostabius „Vilko kailinių“ gaminius.
Renginio metu buvo pademonstruota 160
skirtingų drabužių modelių. „Smagu, kad
Lietuvoje turime puikių prekinių ženklų,
kurių produktų kokybe ir originalumu
galime didžiuotis“ – sakė renginio
organizatorė
Severa
Čepulienė.
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Partneriai:
ATEXGA (Ispanija), email: atg@atexga.com
TEKO (Danija), email: spe@viauc.dk

VM-textransf

IDEC (Graikija), email: lila@idec.gr
LATIA (Lietuva), email: latia@latia.lt
ADANA university (Turkija), email: hamit.serbest@adanausam.org.tr

Rúa do Tomiño, nº 24, entlo
CP.15704 Santiago de Compostela

