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Το έργο VM-TEXTRANSF γεννήθηκε από την ανάγκη τεσσάρων ευρωπαϊκών
περιοχών (της Γαλικίας στην Ισπανία, της Αττικής στην Ελλάδα, των Αδάνων
στην Τουρκία και της Λιθουανίας) για την ανεύρεση εργαζόμενων με υψηλά
προσόντα στoν τομέα του visual marketing (οπτική προώθηση προϊόντων) στο
λιανικό εμπόριο και, ειδικότερα, στο visual merchandising για τον τομέα της
ένδυσης. Δύο από αυτές τις περιοχές (η Γαλικία και η Αττική) παραδοσιακά
συνδέονται με τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, όμως πρέπει να περάσουν
από ένα μοντέλο επικεντρωμένο στην παραγωγική διαδικασία σε ένα άλλο, αυτό
της προώθησης και της εμπορευματοποίησης. Οι άλλες δύο περιοχές (τα Αδάνα
και η Λιθουανία) παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις στον τομέα της
κλωστοϋφαντουργίας και οι εταιρείες έχουν αρχίσει να προωθούν τις δικές τους
μάρκες και να ανοίγουν τα δικά τους καταστήματα, για το λόγο αυτό πρέπει να
βελτιώσουν την στρατηγική μάρκετινγκ που έχουν στο λιανικό εμπόριο.
Δυστυχώς, σε όλες αυτές τις περιοχές υπάρχει έλλειψη ποιοτικής επαγγελματικής
κατάρτισης στον τομέα του visual merchandising.
Σκοπός του έργου
Η μεταφορά καινοτόμων μεθοδολογιών κατάρτισης και περιεχομένου σχετικά με
το visual merchandising σε ευρωπαϊκές περιοχές με μειωμένη προσφορά
κατάρτισης στον τομέα αυτό (Γαλικία στην Ισπανία, Αττική στην Ελλάδα, Άδανα
την Τουρκία, Λιθουανία).
Οι στόχοι του έργου
 η αύξηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων σε θέματα visual marketing στον
τομέα της ένδυσης στις προαναφερθείσες περιοχές
 η διάδοση ενός νέου επαγγελματικού προφίλ σε αυτές τις περιοχές (ειδικός
στο visual merchandising στον τομέα της ένδυσης)
 η αύξηση της ποιότητας και της προσβασιμότητας στην επαγγελματική
κατάρτιση για τον τομέα της ένδυσης
 η αύξηση της απασχολησιμότητας στον τομέα της ένδυσης, βοηθώντας με
αυτό τον τρόπο στη μείωση της επίδρασης της οικονομικής κρίσης.
Τα αποτελέσματα του έργου
Το τελικό αποτέλεσμα του έργου θα είναι ένα εργαλείο e-learning υψηλής
ποιότητας για την εκπαίδευση σε θέματα visual merchandising, προσαρμοσμένο
στο πλαίσιο και τη γλώσσα της κάθε χώρας όπου εισάγεται, καθώς και στην
αγγλική γλώσσα.
Από τα αποτελέσματα του έργου θα επωφεληθούν εργαζόμενοι στον τομέα της
ένδυσης που εμπλέκονται σε δραστηριότητες προώθησης και λιανικού εμπορίου,
καθώς και άνεργοι με προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της ένδυσης, πρόθυμοι
να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Έμμεσα θα επωφεληθούν οι
εταιρείες του κλάδου ένδυσης, οι επαγγελματικές ενώσεις και οι δημόσιοι φορείς
που ενδιαφέρονται για πολιτικές απασχόλησης και θα συμμετέχουν στο έργο,
χάρη στις ενέργειες διάδοσης και αξιοποίησης.
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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η
Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν.

Παρουσίαση του Έργου
στο Σαντιάγκο ντε
Κομποστέλα, 17
Δεκεμβρίου 2012
Η Eva Ben, η υπεύθυνη του
έργου από το Σύνδεσμο
Κλωστοϋφαντουργών της
Γαλικίας - ATEXGA, παρουσίασε
το έργο VM-TEXTRANSF στις 17
Δεκεμβρίου του 2012 στη
Βιβλιοθήκη Anxel Casal (Santiago
de Compostela).
Στην παρουσίαση, ο Juan Carlos
Barron, ειδικός στο Visual
Merchandising, εξήγησε τι είναι
το visual merchandising και ποια
είναι η σημασία του για τη
βελτίωση του λιανικού εμπορίου
και, κυρίως, στον τομέα της
ένδυσης. Η ομιλία είχε μεγάλη
επιτυχία και ο αριθμός των
ενδιαφερομένων συμμετεχόντων
από τον τομέα της ένδυσης ήταν
υψηλός.

Η Eva Ben ξεκίνησε την παρουσίαση του έργου VM
TEXTRANSF, με την περιγραφή της ιδέας και τη
διαδικασία του σχεδιασμού του έργου. Συνέχισε με την
παρουσίαση όλων των εταίρων του έργου, κάνοντας μια
σύντομη παρουσίαση του κάθε οργανισμού. Και στο
τέλος περιέγραψε τις δραστηριότητες του έργου και τον
τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να συμπεριληφθεί
στην ομάδα των επωφελούμενων φορέων.

Στο πλαίσιο του XINIS
EDUCATION FESTIVAL 2013
πραγματοποιήθηκε το δωρεάν
σεμινάριο με θέμα: Merchandising:
Στρατηγική τοποθέτηση
προϊόντων & οπτική επικοινωνία
εντός & εκτός καταστημάτων /
Βιτρίνα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ: Τρίτη, 30
Απριλίου 2013 | 18:00
ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: Νίκος Ράκας, Designer
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΙΕΚ ΞΥΝΗ
Θεσσαλονίκης (Βαλαωρίτου 9,
Θεσσαλονίκη)
Το XINIS EDUCATION FESTIVAL
πραγματοποιείται τα τελευταία 5
χρόνια. Για 4 μήνες παρέχετε δωρεάν
εκπαίδευση και πλήθος καινοτόμων
δράσεων Παιδείας και Πολιτισμού σε
4 μεγάλες πόλεις της Ελλάδας:
Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και
Θεσσαλονίκη.
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Το Πανεπιστημιακό Κολλέγιο VIA, Σχέδιο & Διοίκηση Επιχειρήσεων (TEKO)
και το Κολλέγιο Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της Δανίας παρουσιάζουν με
υπερηφάνεια την Έκθεση το Δανέζικο Σχέδιο συναντά τη Φωτογραφία,
έκδοση 2013.
Τα σχεδιαστικά προϊόντα της
ΤΕΚΟ είναι τα αποτελέσματα ενός
δημιουργικού προγράμματος κατά
τη διάρκεια του οποίου οι
φοιτητές του 6ου εξάμηνου
εργάστηκαν ώστε να εκφραστούν
μέσω του σχεδίου μόδας και του
σχεδίου επίπλων - από την
έμπνευση στην ιδέα και έπειτα
στην παραγωγή ενός λειτουργικού
πρωτοτύπου.

Σχέδιο: Vicky Carina Hansen
Φωτογραφία: August Atlason

Οι φωτογράφοι εργάστηκαν στενά
με τους σπουδαστές σχεδίου
προκειμένου να παράγουν εικόνες
πολύ υψηλής ποιότητας.

Design: Ane Katrine Schyth
Foto: Daniel Starrason

Σχέδιο: Carsen Bybjerg

Σχέδιο: Kim Felecia

Φωτογραφία: Axel Sigurdarson

Φωτογραφία: Sonja Hesslow

Η μόδα του καλοκαιριού
Το καλοκαίρι έφτασε ήδη, και για εκείνους που ενδιαφέρονται για τη μόδα, αυτό
σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να ανανεώσουν τη ντουλάπα τους. Το καλοκαίρι φέρνει πάντα
πολλά ενδιαφέροντα στυλ από κορυφαίους σχεδιαστές και mainstream μάρκες, με
αποτέλεσμα όλες οι βιτρίνες από την τοπική μπουτίκ μόδας μέχρι το πλησιέστερο Marks
and Spencer να γεμίζουν με συναρπαστικά νέα ρούχα.
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Εναρκτήρια Συνάντηση, 17-18 Δεκεμβρίου 2013
Ο Σύνδεσμος Κλωστοϋφαντουργών της Γαλικίας (ATEXGA) φιλοξένησε την εναρκτήρια
συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου VM-TEXTRANSF που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης, υποπρόγραμμα Leonardo da Vinci.
Οι οργανισμοί που θα αναπτύξουν το έργο, μαζί με τον Σύνδεσμο Κλωστοϋφαντουργών της
Γαλικίας ATEXGA είναι, από τη Δανία, TEKO Πανεπιστημιακό Κολλέγιο VIA, Σχέδιο και
Διοίκηση Επιχειρήσεων, από την Τουρκία, το Κοινό Ερευνητικό Κέντρο Πανεπιστήμιου και
Βιομηχανίας των Αδάνων, από την Ελλάδα, η εταιρεία IDEC και από τη Λιθουανία, η Ένωση
Βιομηχανιών Ειδών Ένδυσης και Κλωστοϋφαντουργίας (LATIA).
Το έργο στοχεύει στην κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του τομέα της ένδυσης στην
Ισπανία, την Τουρκία, την Ελλάδα και τη Λιθουανία, μέσω της μεταφοράς των μεθοδολογιών
και του καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού σε θέματα visual merchandising από το Δανό
εταίρο. Το έργο θα υλοποιηθεί κατά την περίοδο 1 Οκτωβρίου 2012 έως 30 Σεπτεμβρίου
2014.
Κατά τη διάρκεια του έργου, οι εταίροι θα αναπτύξουν δραστηριότητες για τη βελτίωση της
κατάρτισης των επαγγελματιών του τομέα της ένδυσης στις χώρες που συμμετέχουν στο
έργο. Η βελτίωση αυτή θα παράσχει ένα καλύτερο προφίλ σπουδών μάρκετινγκ και ευκαιρίες
στην αγορά εργασίας για τους επωφελούμενους.

VM-Textransf, από 1η Απριλίου 2013 θα μας βρείτε στο Facebook και στο LinkedIn.
Για να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες και την πρόοδο του έργου, ακολουθήστε μας!!
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