Læs i denne udgave: alle de sidste aktiviteter i visual merchandising
projektet.
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Møde i Litauen for at udbrede
kendskabet til projektet

Den 4. september, blev det tredje
møde

med

præsentation

af

VM

Textransf projektet afholdt i Vilnius i
Litauen.
Mødet, som Latia (Lithuanian Textile
Association) stod i spidsen for, var en
mulighed for at udbrede kendskabet
til projektet til alle Litauens aktører
indenfor

design

informere

om

og

mode

samt

projektets

mål,

aktiviteter, slutbrugerne og projektets
slutprodukt
Om eftermiddagen talte Signe Mørk

Afslutning på aktiviteterne!!

Madsen, som er ansvarlig for Visual
Merchandising på VIA, Teko Design

Den 29. august stod Atexga i spidsen

& Business, om behovet for en

for den sidste samling af deltagerne i

passende blanding mellem design og

VM

styring

pilotkursus i visual merchandising.

forbedre

af

butiksområder
salget

af

for

at

modetøj.

Her

TEXTRANSF

blev

deltagerne

projektets

inddelt

i

Til slut beskrev hver enkelt partner de

arbejdsgrupper,

karakteristiske træk ved tekstil- og

udarbejdede

modeindustrien

markedsføringskampagne.

i

hver

af

de

blev

og
og

disse

planlagde

følgende

I

en
dette

europæiske regioner, som deltager I

forløb

varegrupper

projektet, samt de udfordringer og

præsenteret: en luksus kollektion

muligheder man står overfor.

indenfor badtilbehør, en kollektion af
basistilbehør, en kollektion af ung
damemodetøj og en kollektion af
bæredygtig

mode.

Dette var afslutningen på pilotkurset.
Vi takker alle deltagerne for det
engagement og den energi, som de
har lagt i kurset gennem en hel
måned.
Vi vil gerne dele projektets resultater
med alle, så hold udkig.. vi sender
snart flere detaljer.

Innovativ træning, metoder
og indhold i visual
merchandising kurset

Undervisningsprogrammet indeholder
den viden, som er nødvendig for at
arbejde som visual merchandiser i
tekstilbranchen. Noget af indholdet er
basisviden for visual merchandisere
og kan således bruges i en hvilken
som helst anden retail sammenhæng.
Indholdet består af fire hovedemner
(trin), som man bør kende til, hvis
man vil være visual merchandiser:

Pilotkursus og afslutning
på projektet

E-learning platformen, som vil blive
anvendt til kurser, er færdig, og alle
partnere er færdige med sidste trin i
projektet – pilotkurset til testning af
VM

E-learning

platformen.

Til pilotkurset samlede hver partner
en gruppe af deltagere (studerende),
som skulle gennemgå alle dele af
kurset, lave nogle af de praktiske
øvelser og bestå selv-evalueringstesten.

Til slut blev der lavet en rapport med


Forståelse af virksomheden;



Kendskab

til

visual

merchandising;


resultater, fordele og ulemper ved elearning platformen og forslag til
forbedringer.

Planlægning

og

Vi er meget tilfredse med, at både

vedligeholdelse af butikkens

indhold og metode blev vurderet til at

visual merchandising og den

være af meget høj kvalitet.

kommercielle merchandising;


Udarbejdelse af kampagner.

Det tager typisk ca. 33 timer i alt at
gennemgå kurset, da det består af 50
kommenterede lektioner, nogle få
videoklip, der viser løsninger på
praktiske

problemer,

samt

små

træningsopgaver.
Desuden må kursisten regne med at
skulle

bruge

ca.

hjemmearbejde

100
med

timer
at

på

Billede fra evalueringen af pilot
-kurset

løse

afleveringsopgaver, der kræver at
kursisten

burger

al

den

viden,

han/hun har fået i de forskellige
moduler.

Flere detaljer om modulerne
Som det allerede er bekendt, bygger kurset på fire hovedemner, som hver især
består af to eller flere delemner (moduler). Her er nogle eksempler på hvilke
moduler, der kan være tale om:
1. Forståelse af virksomheden:
1. Forbrugeradfærd (Deltagerne skal opnå indsigt i forskellige måder at

betragte forbrugeradfærd og retail udvikling på).
2. Forståelse af brandet (Deltagerne skal forstå brand og brand DNA,
og sætte disse ind i en retail sammenhæng).
2. Forståelse af virksomheden:
1. Farver (Deltagerne skal forstå de mest almindelige systemer til
beskrivelse af farver, samt identificere og arbejde med
farveinspiration både intuitivt og analytisk).
2. Visual merchandising parametre (I dette modul får deltagerne de
redskaber, som er nødvendige for at forstå, vurdere og udarbejde
udstillinger in-store og til butiksvinduer.
3. Styling af mannequindukker (I dette modul lærer deltagerne at klæde
mannequindukker og torsoer på i rigtig rækkefølge og med det bedst
mulige visuelle resultat. Påklædning og styling:Tips og tricks).
3. Planlægning og vedligeholdelse af butikkens visuelle og kommercielle
merchandising:
1. Space management (I dette modul lærer deltagerne at forstå, hvad
Space Management er, og hvordan man kan bruge dette til at skabe
indtjening og forøge både salg og overskud).
2. Trimming (I dette modul lærer deltagerne at forstå, hvilke
overvejelser, der er i forbindelse med at styre og vedligeholde en
butik på baggrund af visual merchandising principper).
3. Guidelines (I dette modul får deltagerne et overblik over, hvad store
guidelines er, og hvordan disse kan bruges, og hvordan man
opstiller et sæt af enkle guidelines).
4. Træning i forhold til Visual Merchandising guidelines (I dette modul
lærer deltagerne, hvilke overvejelser der er nødvendige i forbindelse
med planlægning og organisering af medarbejdertræning).
4. Udarbejdelse af kampagner:
1. Trendarbejde (I dette modul lærer deltagerne at identificere and
forstå trends og anvende dem til retail koncepter).
2. Kollektion (I dette modul lærer deltagerne at forstå, hvordan man
opbygger en kollektion, og hvordan styles kan defineres).
3. Markedsføringsplan (I dette modul lærer deltagerne at udarbejde in-

store markedsføringskampagner, som kommunikerer brandet og
passer til målgruppen).

Overordnet mål med projektet og målgruppe
Projektets formål er at opfylde de nævnte behov ved at overføre innovative
træningsmetoder og viden om visual merchandising til europæiske regioner med et
begrænset kursusudbud indenfor dette fagområde.
Med ovennævnte formål for øje kom konsortiet til af bestå af fire organisationer fra fire
modtagende lande (Spanien, Grækenland, Litauen og Tyrkiet) og en organisation fra det
land, som leverer (Danmark). Deltagerne i konsortiet har bidraget med en kombination af
Teko Design & Business’ uddannelses- og træningsmæssig know-how inden for retail
design (leverende partner) og ATEXGA og LATIA (repræsentanter for tekstilsektoren),
IDEC og ADANAUSAMs erfaring som rådgivere inden for træning, e-learning og
kursustilbud til virksomheder.
Slutproduktet i dette samarbejde er et e-learning kursus i visual merchandising af høj
kvalitet, som er tilpasset konteksten i hvert af de modtagende lande, og som er tilgængeligt
på hver partners sprog og på engelsk.
Projektet har følgende direkte resultater:
1) en forøgelse af de faglige kvalifikationer inden for visuel markedsføring i tekstilsektoren i
de ovennævnte regioner;
2) en udbredelse af en ny faglig profil i disse regioner (ekspert i visual merchandising til
tekstilsektoren);
3) en forbedring af kvaliteten og tilgængeligheden af udbuddet af faglige kurser i
tekstilsektoren i disse regioner.
Da projektet forbedrer de faglige kvalifikationer, vil det samtidig bidrage til bedre
muligheder for ansættelse i tekstilsektoren og på den måde reducere den negative effekt
af den økonomiske krise. Direkte slutbrugere af projektet bliver ansatte i tekstilindustrien,
som er beskæftiget med markedsføring og retail aktiviteter, samt arbejdsløse med erfaring
fra tekstilsektoren, som er villige til at blive fagligt omskolet. Indirekte vil følgende også få
glæde af projektet: virksomheder i tekstilsektoren, faglige organisationer og offentlige
myndigheder involveret i arbejdsmarkedspolitiske tiltag; disse vil blive en del af projektet
takket være de aktiviteter, som spreder og udnytter resultaterne af projektet.
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