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VM-TEXTRANSF projektet opstod på basis af behovet i 4
europæiske regioner (Galicien i Spanien, Attica i Grækenland,
Adana i Tyrkiet og Litauen) for velkvalificeret arbejdskraft indenfor
visuel markedsføring i detailhandelen og specielt visual
merchandising i tekstilbranchen. To af disse regioner (Galicien and
Attica) er kendetegnet ved at have en traditionel tekstilbranche,
som har behov for at udvikle sig fra at være baseret på produktion
til en model, hvor distribution og kommercialisering fremmes. De to
resterende regioner (Adana og Litauen) har en voksende
tekstilbranche, hvor virksomhederne begynder at udvikle egne
brands og åbne egne butikker og derfor har et behov for at
forbedre deres marketing strategier på detailmarkedet. Desværre er
der i alle disse regioner for ringe faglige uddannelsesmuligheder af
god kvalitet indenfor visual merchandising.

Projekt mål
Projektets målsætning er at overføre innovative træningsmetoder og
viden om visual merchandising til europæiske regioner med få
træningstilbud indenfor området (Galicien i Spanien, Attica i
Grækenland, Adana i Tyrkiet, Litauen).
Projekt indhold
 forbedre de faglige kvalifikationer indenfor visual
merchandising i tekstilbranchen i ovennævnte regioner;

www.latia.lt

Adana ÜSAM Adana
University Industry Joint
Research Center
www.adanausam.org.tr



bidrage til at udbrede en ny faglig profil i disse regioner
(ekspert i visual merchandising for tekstilbranchen);



øge kvaliteten og tilgængeligheden
træningsmuligheder i tekstilbranchen;



bidrage til at højne beskæftigelsesegnetheden for
ansatte i tekstilbranchen, og således mindske virkningen
af den økonomiske krise;

af

faglige

Træningsprogrammets indhold og resultater
Projektets slutprodukt vil være et træningsprogram af høj kvalitet
indenfor visual merchandising tilpasset situationen i hvert enkelt
deltagerland; programmet bliver tilgængeligt på deltagerlandenes
sprog og på engelsk gennem anvendelse af e-learning.
Slutmodtagerne i projektet vil være ansatte i tekstilbranchen, som

arbejder med markedsførings- og detailhandelsaktiviteter og
arbejdsløse, som har erfaring fra tekstilbranchen og som ønsker at
omstille sig fagligt. De indirekte modtagere vil være virksomheder i
tekstilbranchen, faglige organisationer og offentlige institutioner med et
engagement i arbejdsmarkedsforhold, som vil blive involveret i
projektet takket være aktiviteter, der spreder og udnytter projektets
resultater.
Kontakt: ATEXGA
Kontaktperson: Eva Ben Garea – atg@atexga.com
Rúa de Tomiño, nº 24 – entresuelo,
Santiago de Compostela, Spain
Tel: +30 210 4286227,
http://atexga.wordpress.com/

Dette projekt finansieres af midler fra den Europæiske Kommission.
Synspunkter i denne publikation kan udelukkende tilskrives
forfatteren, og Kommissionen kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for anvendelsen af den information publikationen
indeholder.

Præsentation af projektet i
Santiago de Compostela,
17. december 2012
Eva Ben, projektansvarlig fra
ATEXGA, præsenterede projektet
VM-TEXTRANSF 17. december,
2012 på Library Anxel Casal
(Santiago de Compostela).
Juan Carlos Barrón, der er
ekspert i visual merchandising,
forklarede hvad visual
merchandising er og hvor vigtigt
visual merchandising er for en
opgradering af detailbranchen og
især tekstilbranchen. Oplægget
var meget vellykket, og et ret
stort antal interessenter fra
tekstilbranchen overværede det.

Under præsentationen af VM TEXTRANSF startede Eva
Ben med at forklare, hvordan projektet var opstået, og
hvordan det var opbygget. Herefter blev alle partnere i
projektet præsenteret, og disse gav en kort beskrivelse
af sig selv. Sidste del af præsentationen var en
gennemgang af aktiviteterne i projektet, og hvorledes
man planlægger at involvere modtagergruppen samt
lokale
såvel
som
europæiske
interessenter.

I
forbindelse
med
XINIS
EDUCATION FESTIVAL 2013 blev
der holdt et gratis seminar med
emnet:
Merchandising
Strategisk placering af produkter
& visual kommunikation i og
udenfor
butikker/butikkens
vinduer.
Tidspunkt: Onsdag, 30. april 2013,
kl. 6.00
Underviser: Nick Rakas, Designer
Sted:
XYNI,
privat
erhvervsuddannelsesinstitut,
Thessaloniki
(Balaoritou 9, Thessaloniki)
XINIS EDUCATION FESTIVAL er
blevet afholdt de seneste 5 år.
Gennem 4 måneder tilbydes der
gratis uddannelse, og festivalen er
vært for innovative aktiviteter
indenfor uddannelse og kultur i 4
større græske byer: Athen, Piraeus,
Thessaloniki og Glyfada.
Kontakt: ATEXGA
Kontaktperson: Eva Ben Garea – atg@atexga.com
Rúa de Tomiño, nº 24 – entresuelo,
Santiago de Compostela, Spain
Tel: +30 210 4286227,
http://atexga.wordpress.com/

Dette projekt finansieres af midler fra den Europæiske Kommission.
Synspunkter i denne publikation kan udelukkende tilskrives
forfatteren, og Kommissionen kan ikke på nogen måde gøres
ansvarlig for anvendelsen af den information publikationen
indeholder.

TEKO Design+Business og Media College Denmark er stolte af at kunne
præsentere 2013 udgaven af Danish Design meets Photography.
TEKO's designprodukt Danish
Design Meets Photography er
resultatet af et kreativt projekt,
hvor 6. semester studerende har
arbejdet på at få udtrykt deres
design DNA indenfor fashion
design og møbeldesign – fra
inspiration over idé til
produktion af en funktionel
prototype.
Fotograferne har arbejdet tæt
sammen med de
designstuderende for at
fremstille billeder af meget høj
kvalitet.

Design: Ane Katrine Schyth
Foto: Daniel Starrason

Design: Vicky Carina Hansen
Foto: August Atlason

Design: Carsen Bybjerg

Design: Kim Felecia

Foto: Axel Sigurdarson

Foto: Sonja Hesslow

Højrøstet Sommer Mode
Tro det eller lad være, sommeren er næsten allerede over os, og for dem som har øje for mode,
betyder det at tiden er inde til at opdatere sin garderobe lidt. Sommersæsonen bringer altid
utallige interessante styles fra top designere og mainstream brands, med det resultat at
vinduesudstillinger overalt – fra den lokale modebutik til den nærmeste Marks and Spencer - er
proppet med spændende tøj.
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Kick off møde, 17.-18. december 2013
Asociación Textil de Galicia (ATEXGA) var vært for kick off mødet i det europæiske projekt
VM-TEXTRANSF finansieret af Leonardo da Vinci programmet, et af programmerne i
European Lifelong Learning.
De deltagere, som kommer til at arbejde på projektet sammen med ATEXGA, bliver fra
Danmark, TEKO Design + Business, VIA University College, fra Tyrkiet, University Adana, fra
Grækenland, virksomheden IDEC og fra Litauen, Lithuanian Apparel and Textile Industry
Association (Lithuania Textile Association)
Projektet har til formål at opfylde behov for træning indenfor tekstilbranchen i Spanien,
Tyrkiet, Grækenland og Litauen gennem overførsel af metoder og innovativ viden om visual
merchandising fra den danske partner. Projektet løber fra 1. oktober 2012 til 30. september
2014.
I projektforløbet vil partnerne udvikle aktiviteter, som har til formål at forbedre uddannelsen
af ansatte i tekstilbranchen i de lande, som deltager i projektet. Denne forbedring vil skabe
bedre undervisning i marketing og øgede muligheder på arbejdsmarkedet for modtagerne.

Links: http://atexga.wordpress.com/category/proyectos-europeos/

VM-Textransf er nu på Facebook og LinkedIn, 1. april 2013
VM-Textransf projektet har allerede en profil på Facebook and LindkedIn. Hvis du ønsker at
få informationer om aktiviteter i forbindelse med projektet, og hvad der sker fremadrettet,
følg os!!
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