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Έργο VM-Textransf
Επίσκεψη στην TEKO – Δανία
Χάρη στο έργο VM Textransf ταξιδέψαμε στη
Δανία με σκοπό να δούμε από κοντά τις
εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην Teko.

Η Teko μεταφέρει εμπειρία και γνώσεις σε
θέματα visual merchandising.
Σκοπός της επίσκεψης ήταν η ανάλυση των
μαθημάτων κατάρτισης που προσφέρει η
Teko. Επίσης μελετήσαμε άλλα θέματα όπως
η μεθοδολογία, η εκπαίδευση προσωπικού
και οι επιχειρηματικές σχέσεις.
Όλες αυτές οι πληροφορίες διερευνήθηκαν
όχι μόνο ώστε να επιλεγεί το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα αλλά και για να προσαρμοστεί η
κατά πρόσωπο κατάρτιση σε e-learning και να
προσαρμοστούν τα εκπαιδευτικά εργαλεία
αντίστοιχα.

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Η Teko Design and business βρίσκεται στο
Hearning της Δανίας.
Είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο με ευρεία
γκάμα
προγραμμάτων κατάρτισης σε
θέματα σχεδίου και lifestyle.
Η Teko δημιουργήθηκε για να συνεργαστεί με
εταιρείες που εργάζονται στο χώρο της
μόδας.
Παρακάτω παραθέτουμε φωτογραφίες από
την επίσκεψη μας στην Teko.
Ελπίζουμε να σας αρέσουν.

VM-Textransf: Η μελέτη των
προγραμμάτων σπουδών στις χώρες των εταίρων

Οι σπουδές στον τομέα του Visual
Merchandising δεν είναι αναγνωρισμένες σε
πανεπιστημιακό επίπεδο σε καμία από τις
χώρες των εταίρων του έργου.
Σελίδα Νο. 2

Χωρίς αμφιβολία η Teko αποτελεί τον
καλύτερο συνεργάτη γι’ αυτό το έργο!!

Lithuanian Brands to globe

Πριν μερικές εβδομάδες η Ένωση Βιομηχανιών Ειδών Ένδυσης και Κλωστοϋφαντουργίας της Λιθουανίας διοργάνωσε μια
εξαιρετική παρουσίαση των συλλογών των
Λιθουανών σχεδιαστών με την ονομασία
“Lithuanian Brands to Globe”.
Σελίδα No. 3
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Στα πλαίσια του έργου VM-Textransf και
με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και
εμπειριών μεταξύ των εταίρων, πραγματοποίησαν ανάλυση αναγκών για προγράμματα σπουδών σε θέματα Visual Merchandising και Σχεδίου Εσωτερικών Χώρων
στις χώρες τους.
Τα συμπεράσματα αυτών των αναλύσεων
είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολύτιμα για
το έργο, καθώς δείχνουν τα χαρακτηριστικά των σπουδών που προσφέρονται σε
κάθε χώρα και τον αντίκτυπο που αυτές
έχουν στην αγορά εργασίας και τη βιομηχανία, καθώς και τις επιθυμητές ιδιότητες
και επαγγελματικές δεξιότητες του ήδη
επαγγελματία ή του μελλοντικού Visual
Merchandiser, προκειμένου να βελτιωθεί
η ανταγωνιστικότητα του κλάδου στην
Ευρώπη. Επίσης, παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για την ανάπτυξη του διδακτικού
υλικού και των εμπειριών του κάθε μέλους
στον τομέα της έρευνας. Αυτό θα εμπλουτίσει το έργο και θα αποτελέσει το κλειδί
για την επίτευξη των στόχων που έχουν
τεθεί.
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Στόχος του έργου είναι να ενοποιήσει όλα
τα διδακτικά υλικά που απαιτούνται ώστε
να διασφαλιστεί ότι οι σπουδαστές και οι
επαγγελματίες του χώρου μπορούν να
αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες
και ικανότητες για να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, και ως εκ
τούτου, να προσθέσουν αξία στη βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας και της
μόδας.
Επομένως, η διασπορά της γνώσης αυτής
αποτελεί ορόσημο για την ανάπτυξη του
έργου VM-Textransf. Κάθε εταίρος θα
προσαρμόσει την κατάρτιση στις απαιτήσεις της κοινωνίας και της βιομηχανίας
της χώρας του.
Οι σπουδές στον τομέα του Visual
Merchandising δεν είναι αναγνωρισμένες
σε πανεπιστημιακό επίπεδο σε καμία από
τις χώρες των εταίρων του έργου. Στις
χώρες των εταίρων υπάρχουν επαγγελματικά προγράμματα σπουδών στα θέματα
που μας ενδιαφέρουν, τα οποία προσφέρονται τόσο από δημόσιους όσο και από
ιδιωτικούς φορείς, αλλά αυτά δεν είναι

Η D-Due στο Dover Street Market στην
Ginza του Tokyo!!! Μια νέα αντίληψη για
το λιανικό εμπόριο μόδας…

Το Dover Street Market, είναι ένα πολυκατάστημα που δημιουργήθηκε από
τον Rei Kawakubo, Ιάπωνα σχεδιαστή και ιδρυτή της Comme des Garçons,
έτσι ώστε δημιουργοί από διάφορους χώρους να παρουσιάζουν τις δημιουργίες τους, στον ίδιο χώρο με παγκοσμίως αναγνωρισμένους σχεδιαστές
όπως Alexander McQueen, Fred Perry, Marni, Louis Vuitton...

Dover Street Market υπάρχουν στο Λονδίνου, στη Νέα Υόρκη, και στο Τόκιο.
Πρόκειται για ένα θεματικό κατάστημα, το οποίο έχει διαμορφωθεί ως χώρος
έκφρασης καλλιτεχνών που μας εισάγουν σε μια διαφορετική εμπειρία με
στόχο να αισθανθούμε και να ερμηνεύσουμε τις τάσεις της μόδας. Σε ένα
τέτοιο περιβάλλον στην οδό Ginza στο Tokyo, η ισπανική εταιρεία μόδας DDUE πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση καλλιτεχνικής δημιουργίας, εισάγοντας μια νέα έννοια στο λιανικό εμπόριο μόδας.

ενοποιημένα από την άποψη των τομέων
σπουδών, των ενοτήτων ή/και των βασικών θεμάτων. Τα θέματα αυτά είναι διασκορπισμένα σε διάφορες σχολές όπως
Σχεδίου Εσωτερικών Χώρων, Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης Βιτρίνας ή άλλες
σχολές που σχετίζονται με το μάρκετινγκ
και τη διαχείριση επιχειρήσεων.
Στο έργο VM-Textransf, θέλουμε να
καθορίσουμε τα ειδικά μαθήματα που
θεωρούμε απαραίτητα για την ανάπτυξη
της δραστηριότητας του Visual Merchandiser και να δημιουργήσουμε ένα ειδικό
πρόγραμμα σπουδών που θα εκπαιδεύσει
τους επαγγελματίες, θα τους δώσει την
απαραίτητη γνώση και θα τους βοηθήσει
να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για να ακολουθήσουν μια καριέρα
σε μια βιομηχανία που συνεχώς αλλάζει
και αναπτύσσεται.

Η D–Due καθορίζεται από συλλογές στις οποίες
χρησιμοποιούνται καλλιτεχνικές τεχνικές που
σχετίζονται με τον κόσμο της τέχνης. Αυτό το είδος

του σχεδιασμού συνδέεται περισσότερο με τον
κόσμο της τέχνης από ότι με την παραγωγή
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. Γίνε-ται με τη
χρήση καλλιτεχνικών τεχνικών όπως ζωγραφική με
πινέλο, με σπρέι ή με μολύβι. Ως αποτέλεσμα
αυτού του τρόπου εργασίας έχουμε ενδύματα που
χρησιμοποιούνται ως καμβάς.
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Έκθεση “Greek
Design=Good
Design”, 28.112.12.2013,
HELEXPO
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Τα επίσημα εγκαίνια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 28 Νοεμβρίου.
Η έκθεση “Greek Design = Good Design" καλύπτει ένα πολύ ευρύ κοινό: σχεδιαστές,
επιχειρηματίες, εκπρόσωποι του Τύπου, διευθυντές καταστημάτων και κάθε ενδιαφερόμενο.
Παρουσίασε περίπου 300 δημιουργίες 140 σχεδιαστών περίπου στους κλάδους του
κοσμήματος, της ένδυσης, της συσκευασίας, του επίπλου και των καθημερινών χρηστικών
αντικειμένων.

Ο ελληνικός Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε συνεργασία
με την αντίστοιχη οργάνωση της
ΕΕ OHIM διοργάνωσε μία έκθεση,
προκειμένου να ενισχύσει και να
προωθήσει ενεργά το ελληνικό
σχέδιο μόδας και να υποστηρίξει
τους Έλληνες σχεδιαστές.
Η έκθεση αυτή με τίτλο “Greek
Design = Good Design", πραγματοποιήθηκε στο HELEXPO PALACE
στο Μαρούσι, από την Πέμπτη 28
Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 2
Δεκεμβρίου 2013.

Lithuanian Brands to
Globe
Πριν μερικές εβδομάδες η Ένωση
Βιομηχανιών Ειδών Ένδυσης και Κλωστοϋφαντουργίας της Λιθουανίας, κατά
τη διάρκεια της έκθεσης «Η κλωστοϋφαντουργία και η βιομηχανία δέρματος
στη Βαλτική 2013» επί της ευκαιρίας
των εγκαινίων του Λιθουανικού Εκθεσιακού και Συνεδριακού Κέντρου LITEXPO, φιλοξένησε τη βραδιά των Λιθουανών σχεδιαστών με την ονομασία “Η
μόδα της Βαλτικής / Lithuanian Brands
to Globe”.
Τις συλλογές τους για την Άνοιξη / Καλοκαίρι 2014 παρουσίασαν δέκα Λιθουανικές εταιρείες, Rose, Introstyle, OST
Indigo, Attelas Fashion, Wolf Fur, The
Passenger, Baltic Fashion, John Linen,
Spencer, Loula ET TU.

Δείτε στο Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=unKWT0vcEVE

Τις συλλογές της έκθεσης “Η μόδα της
Βαλτικής / Lithuanian Brands to Globe”
παρακολούθησαν πολλοί διακεκριμένοι
επισκέπτες, όπως η πρεσβευτής της
Ινδίας στη Λιθουανία και την Πολωνία
κα. Monika Kapil Mohta, ο Επίτιμος
Πρόξενος κ. Rajinder Kumar Chaudhary
ενώ η MP Birute επίτιμος πρόεδρος της
Ένωσης Βιομηχανιών Ειδών Ένδυσης και
Κλωστοϋφαντουργίας της Λιθουανίας
απεύθυνε τον εναρκτήριο χαιρετισμό.
Στην εκδήλωση παρέστησαν σχεδιαστές,
επαγγελματίες της μόδας και επιχειρηματίες από τη Λιθουανία και τις σκανδιναβικές χώρες, τη Γαλλία, την Ισπανία,
την Πορτογαλία, την Ινδία, τη Ρωσία και
πολλές άλλες χώρες.
Ως πιο πρωτότυπη συλλογή της έκθεσης
«Η μόδα της Βαλτικής / Lithuanian
Brands to Globe» επιλέχθηκε αυτή της
σχεδιάστριας κοστουμιών και επαγγελματία στυλίστριας Agnes Jagelavičiūtė.
Οι δημιουργίες της Agnes ήταν εμπνευ-

σμένες από τη γυναίκα ως στολίδι, που
δεν φοβάται να είναι πρωτότυπη και
τολμά να πειραματιστεί συνδυάζοντας ό,
τι εκ πρώτης όψεως φαίνεται να είναι
ασύμβατο.
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν 160
διαφορετικά μοντέλα ρούχων. «Είναι
υπέροχο που η Λιθουανία διαθέτει τόσες
σπουδαίες εταιρείες, με ποιοτικά και
πρωτότυπα προϊόντα για τα οποία
μπορεί να είναι υπερήφανη", είπε ο
διοργανωτής της εκδήλωσης Severa
Čepulienė.
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Εταίροι:
ATEXGA (Ισπανία), email: atg@atexga.com
TEKO (Δανία), email: spe@viauc.dk
IDEC (Ελλάδα), email: lila@idec.gr
LATIA (Λιθουανία), email: latia@latia.lt
ADANA university (Τουρκία), email: hamit.serbest@adanausam.org.tr

IDEC Α.Ε., Ηρώων Πολυτεχνείου
96, 185 36 Πειραιάς
Τηλ.: 2104286227

