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BU SAYIDA

VM-Textransf projesi.
TEKO – Danimarka ziyareti
VM Trextrans projesi kapsamında Teko
tarafından geliştirilen eğitim faaliyetlerini
yakından görmek için Danimarka‘ya gittik.
Teko görsel pazarlama alanında deneyim ve
bilgilerini sunmaktadır.
Ziyaretin amacı Teko tarafından verilen eğitim
amaçlı kursları analiz etmek olarak belirlenmiştir.
Bunun yanında metodoloji, personel eğitmeni
veya iş ilişkileri gibi konuları da inceleme fırsatı
bulduk.

Tasarım ve yaşam biçimi alanlarında çok
kapsamlı kursları olan bir eğitim merkezidir.
Teko moda piyasasında faaliyette bulunmak ve
bu alandaki şirketlerle işbirliği yapmak üzere
kurulmuştur.
Ziyaretimize dair çeşitli resimler verilmiştir.
Umarız beğenirsiniz.
Teko'nun bu proje için en iyi ortak olduğu şüphe
götürmez bir gerçektir!!!

VM-Textransf
Projesi:
Her
ortağın müfredat becerilerinin
incelenmesi.
Görsel Pazarlama ve İç Tasarım ortak
ülkelerin hiçbirinde üniversite düzeyinde
tanınmamaktadır.

Bu bilgilerin tamamını yalnız eğitim programını
seçmek değil aynı zamanda yüz yüze eğitimi nasıl
e-eğitime dönüştürebileceğimizi ve bunun için
gerekli araçları belirlemek için inceledik.

Sayfa No. 2

Küreselleşen Litvanya
Markaları

Teko Tasarım ve İşletmesi
(Danimarka) yer almaktadır.

Hearning‘de

Bir kaç hafta önce Litvanya giyim ve tekstil
endüstrisi birliği harika Litvanya markalı
koleksiyonların
sunulduğu
bir
gece
düzenledi - “Baltijos mada / Küreselleşen
Litvanya Markaları”.
Sayfa No. 3
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VM-Textransf Projesi: Her ortağın müfredat
becerilerinin incelemesi
VM-Textransf Projesi‘nin bir parçası
olarak ve ortaklar arasında bilgi ve
deneyim paylaşımı amacıyla, taraflar
kendi ülkelerindeki Görsel Pazarlama
ve İç Tasarım Çalışmalarının müfredat
ihtiyaçlarının
bir
analizini
gerçekleştirmiştir.
Bu
analizlerin
sonuçları Avrupa‘da sektörün rekabet
gücünü arttırmak amacıyla, her ülkede
verilen derslerin niteliklerini ve işgücü
piyasası ve endüstri üzerindeki etkileri
ile mevcut veya gelecek Görsel
Pazarlamacının istenen nitelikleri ve
profesyonel becerilerini göstermesi
açısından, proje için oldukça ilgi çekici
ve değerlidir. Aynı zamanda her bir
üyenin
incelenmesinde
öğretim
materyalleri
ve
deneyimlerin
geliştirilmesi konusunda faydalı bilgiler
sunmaktadırlar.
Bu
projeyi
zenginleştirecek ve bu çerçevede
belirlenen hedeflere ulaşmada kilit rol
oynayacaktır.

Projemizin hedefi öğrenciler ve
profesyonellerin işgücü piyasasında
daha rekabetçi olmak ve böylelikle
tekstil ve moda sektörlerine değer
kazandırmak için ihtiyaç duydukları
yetenek ve becerileri geliştirebilmesi
için tüm öğretim materyallerini bir
araya getirmektedir. Bu nedenle bu
bilgilerin paylaşımı VM- Textransf
projesinin
geliştirilmesinde
bir
kilometre taşıdır. Her ortak söz konusu
eğitim ve oluşumu sosyal ve sektörel
uygulamalarında benimseyecektir.
Görsel Pazarlama ve İç Tasarım
çalışmaları ortak ülkelerin hiçbirinde
üniversite düzeyinde tanınmamaktadır.
Her birimizin hem kamusal hem de özel
kuruluşlar
tarafından
sunulan
profesyonel programlar ve çalışmalara
sahip olduğu doğrudur, ancak bunlar
çalışma alanı, modüller ve/veya
çekirdek konular açısından bir bütün
halinde değildir. Konular İç Tasarım,

D-Due Dover Street Market Ginza –
Tokyo'da!!! Moda sektörü perakende
satışlarında yeni bir konsept...

Dover Street Market Japon tasarımcı ve Comme des Garçons kurucusu olan
Rei Kawakubo tarafından geliştirilen, farklı alanlardan yaratıcıların kendi
kreasyonlarını tanıttığı ve Alexander McQueen, Fred Perry, Marni, Louis
Vuitton gibi küresel ölçekte tanınan markalarla bir arada yer aldığı bir satış
mağazasıdır...
Dover Street Market Londra, New York ve Tokyo‘da mevcuttur. Moda
trendleri ve son teknolojileri hissetmek ve yorumlamamız için bizlere farklı bir
deneyim yaşatan sanatsal ifade amacıyla düzenlenmiş konsept bir mağazadır.
Bu ortamda ve bu örnekte söz konusu alan Ginza Street, Tokyo‘da yer
almaktadır ve burada D-DUE (İspanyol moda markası) moda perakende satış

Mimari, Vitrin Dekorasyonu çalışmaları
ve pazarlama veya iş yönetimine ilişkin
diğer çalışmalar olarak farklılık
göstermektedir.
VM- Textransf projesi ile Görsel
Pazarlamacının
faaliyetlerinin
geliştirilmesi ve profesyoneller için özel
eğitimlerin oluşturulması, bu kişilere
gerekli bilgilerin verilmesi ve sürekli
değişim ve büyüme gösteren bir
sektörde
kariyerlerine
devam
edebilmesli için gerekli becerileri
geliştirmelerine yardımcı olmak üzere
temel nitelik taşıdığını düşündüğümüz
belirli konuları standart hale getirmek
istiyoruz.

alanında yeni bir konsept tanıtarak özel bir sanatsal
kreasyon etkinliği düzenlemiştir.
D–Due projesi daha çok sanat dünyasıyla ilişkili
artistik tekniklerin kullanıldığı koleksiyonların
tasarımı şeklinde tanımlanabilir. Bu türde tasarım
tekstil üretiminden çok sanat dünyasına yakındır.
Fırçayla, spreyle veya kalemle boyama gibi
sanatsal tekniklerle yapılmaktadır. Bu çalışma
biçimi sonucunda tabloyu andıran özel kıyafetler
oluşturulmaktadır.
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Expo “Yunan
Tasarımı = İyi
Tasarım”, 28.112.12.2013,
HELEXPO

No. 2

Fuarın resmi açılışı 28 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecektir.
"Yunan Tasarımı=İyi Tasarım" fuarı çok geniş bir kitleye hitap etmektedir: tasarımcılar,
girişimciler, basın temsilcileri, mağaza müdürleri ve tüm ilgili kişiler. Mücevher, giyim,
ambalaj, mobilya ve günlük kullanılan ürün sektörlerinden yaklaşık 140 tasarımcının
yaklaşık 300 kreasyonu sergilenecektir.

Yunan Sınai Mülkiyet Kuruluşu ilgili
AB kuruluşu olan OHIM ile işbirliği
içerisinde Yunan tasarımını aktif
olarakgeliştirmek ve tanıtmak ve
Yunan tasarımcıları desteklemek
üzere bir fuar düzenlemektedir.
"Yunan Tasarımı=İyi Tasarım" isimli
bu fuar 28 Kasım Perşembe 2
Aralık Pazartesi 2013 tarihleri
arasında
Marousi,
HELEXPO
PALACE‘da düzenlenecektir.

Küreselleşen Litvanya
Markaları
Bir kaç hafta önce Litvanya Giyim ve
Tekstil Endüstri Birliği, Litvanya Kongre ve
Fuar Merkezi LITEXPO açılışında "Baltık
Tekstil ve Deri 2013" sergisi kapsamında
Litvanya markalarının koleksiyonlarının
sunulduğu bir gece düzenledi - Baltık
Modası / Küreselleşen Litvanya Markaları.
2014 İlkbahar / Yaz koleksiyonunda on
Litvanya markası sunuldu, " Rose ", "
Introstyle " OST Indigo ,“Attelas Fashion "
, " Wolf Fur "," The Passenger "," Baltic
Fashion , John Linen "," Spencer "," Loula
ET TU“ .
Baltık Modası / Küreselleşen Litvanya
Markaları koleksiyonlarını izleyen özel
konular arasında Hindistan, Litvanya ve
Polonya‘yı temsilen Sayın Büyükelçi
Monika Kapil Mohta, Sayın Konsolos

YouTube‘da izleyebilirsiniz:
http://www.youtube.com/watch?v=unKWT0vcEVE

Rajinder Kumar Chaudhary yer almış ve
MP Birute Coolness Litvanya Giyim ve
Tekstil Endüstri Birliği fahri başkanı
hoşgeldiniz mesajını iletmiştir. Etkinliğe
Litvanya ve Kuzey ülkeleri, Fransa,
İspanya, Portekiz, Hindistan, Rusya ve
diğer ülkelerden tasarımcılar, moda
profesyonelleri ve girişimciler katılmıştır.
En son markaların kendine özgü
koleyksiyonlarının
sunulduğu
Baltık
Modası / Küreselleşen Litvanya Markaları
etkinliğinde kostüm tasarımcısı olarak
profesyonel stilist Agne Jagelavičiūtė
seçilmiştir.
Agne
organizasyonunun
konseptini özgün olmaktan korkmayan ve
ilk bakışta bir araya getirilemez gibi
görünenleri bir araya getirme cesaretine
sahip
kadından
ilham
alarak
düzenlemiştir.
İş kadını Inga Stumbrienė kıyafetlerin
tanıtıldığı geceye kızı Estela ile katıldı ve
"The Little Model" koleksiyonunu
inceledi, etkinlik organizatörü Severa

Čepulienė Sam‘in ne denli muhteşem
göründüğünü fark ederek sahneye
çıkmasını teklif etti. Her zaman kibar ve
dost canlısı olan Stumbrienė bu teklifi
kabul etti - ne de olsa bir zamanlar
modellik yapmıştı. Bir kaç dakika
içerisinde kızıyla birlikte podyumda
yürüdü. Harika "Wolf Fur" ürünlerini
tanıttı.
Etkinlikte 160 farklı modelde kıyafet
sunuldu. Etkinlik organizatörü Severa
Čepulienė "Litvanya‘nın ürün kalitesi ve
özgünlüğünden
gurur
duyabileceği
markalarının olması harika“ yorumunda
bulundu.
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Ortaklar:
ATEXGA (İspanya), e-posta: atg@atexga.com

VM-textransf

TEKO (Danimarka), e-posta: spe@viauc.dk
IDEC (Yunanistan), e-posta: lila@idec.gr
LATIA (Litvanya), e-posta: latia@latia.lt
ADANA Üniversitesi (Türkiye), e-posta: hamit.serbest@adanausam.org.tr

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

