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Partneriai

ATEXGA Galicia
Tekstilės Asociacija
www.atexga.com

TEKO Dizaino ir Verslo
Aukštoji mokykla
http://www.viauc.dk/

IDEC S.A. Verslo
konsultantai
www.idec.gr

LATIA Lietuvos
Aprangos ir Tekstilės
Įmonių Asociacija
www.latia.lt

Adana ÜSAM Adanos
Universitetas Jungtinis
Pramonės Verslo Centras
www.adanausam.org.tr

VM-TEXTRANSF projektas buvo sukurtas atsižvelgiant į 4 Europos
valstybių/regionų (Galicia Ispanijoje, Attica Graikijoje, Adana Turkijoje ir
Lietuva) poreikį aukštos kvalifikacijos darbuotojams, kurie specializuojasi
mažmeninėje vizualinėje rinkodaroje, ir ypač vizualinėje prekyboje
tekstilės sektoriuje. Dviejuose iš projekte dalyvaujančių regionų (Galicia ir
Attica) tekstilės sektorius yra apibūdinami kaip tradicinis bei didelę svarbą
turintis amatas, tačiau šiai pramonės rūšiai kyla poreikis persiorentuoti
nuo
į gamybą orentuoto modelio iki kito skatinančio platinimą
(paskirstymą) ir komercializaciją. Kiti likę du regionai (Adana ir Lietuva)
atstovauja augantį tekstilės sektorių, kur įmonės sėkmingai kuria naujus
prekės ženklus, bei sparčiai plečiasi atidarydamos savo parduotuves.
Būtent dėl šios priežasties kyla poreikis tobulinti šių įmonių mažmeninės
prekybos stategijas. Dėja visuose šiuose regionuose yra didelis trūkumas
kvalifikuotų profesinių mokymų apie vizualinę rinkodarą.
Projekto tikslas:
Naudojant naujausius mokymo metodus bei turinį perduoti Europos
regionams (Galicia Ispanijoje, Attica Graikijoje, Adana Turkijoje ir Lietuva)
profesines žinias apie vizualinę rinkodarą.
Projekto užduotys:
 Tobulinti profesinius įgūdžius apie vizualinę rinkodarą tekstilės
sektoriuje aukščiau minėtuose regiuonuose;
 Prisidėti prie naujos profesinės srities (vizualinės rinkodaros
specialistai/ekspertai tekstilės sektoriui)
sklaidos projekte
numatytuose regionuose;
 Padidinti profesinių mokymų tekstilės srityje kokybę bei
prieinamumą;
 Projektas prisidės prie naujų darbo vietų sukūrimo tekstilės
sektoriuje, tokiu būdu padėsiantis sumažinti ekonominės krizės
sukeltus padarinius;
Mokymų metodai ir rezultatai
Galūtinis projekto rezultatas bus aukštos kokybės mokymo produktas apie
vizualinę prekybą/rinkodarą, pritaikytą kiekvienai importuojančiai valstybei
ir šis produktas bus prieinamas kiekvienam projekto partneriui tiek
valstybine, tiek anglų kalbomis per e-mokymosi priemonę.
Galūtiniai tiesioginiai projekto naudos gavėjai bus tekstilės sektoriaus
darbuotojai įtraukti į marketingo bei mažmeninės prekybos veiklą, bei
bedarbiai,
turintys
patirties
tekstilės
sektoriuje
ir
norintys
susigrąžinti/atnaujinti savo profesinius įgūdžius. Netiesioginiai naudos
gavėjai bus tekstilės sektoriaus įmonės, profesinės asociacijos bei juridiniai
asmenys besidominantys darbo politika, kuri bus įtraukta į projektą.
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Šis projektas yra finansuojamas Europos Komisijos lėšomis. Šis leidinys
atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga
už čia pateiktą informaciją.

Projekto pristatymas
Santiago de Compostela,
2012 m. gruodžio 17 d.
Projekto vadovė Eva Ben
atsotovaujanti ATEXGA pristatė
projektą VM-TEXTRANSF 2012 m.
gruodžio 17 d. Anxel Casal
Bibliotekoje (Santiago de
Compostela). Pristatymo metu
vizualinės rinkodaros ekspertas
Juan Carlos Barrón aiškino, kas
yra vizualinė rinkodara, bei kokią
didelę reikšmę turi šios srities
tobulinimas mažmeninėje
prekyboje, ypatingai tekstilės
sektoriuje. Didelis skaičius
susirinkusių klausytojų rodo, kad
paskaita buvo naudinga bei
įdomi.

VM TEXTRANSF pristatymą sudarė 3 dalys. Pirma Eva
Ben papasakojo apie projekto dizaino kilmę bei procesą.
Po to kiekvienas projekto partneris trumpai prostatė savo
veiklas. Paskutinėje dalyje buvo aptartos projekto veiklos
bei svarstomos galimybės, kaip į projektą įtraukti kaip
įmanoma daugiau naudos gavėjų ir kitas suinteresuotas
šalis.

XINIS EDUCATION FESTIVAL
2013
festivalio
metu
vyko
nemokamas
seminaras
tema
„Strateginis
produktų
išdėstymas
bei
vaizdine
komunikacija parduotuvių viduje
bei išorėje/vitrinose“
Data ir laikas: Trečiadienis, 2013
m. Balandžio 30 d. 18 val.
Dėstytojai: Dizaineris Nick Rakas
Vieta: Privatus Profesijos Mokymų
Institutas
(XYNI,
Thessaloniki
(Balaoritou 9, Thessaloniki)
XINIS
EDUCATION
FESTIVAL
organizuojamas jau penktus metus.
Kiekvienais metais yra organizuojami
nemokami kursai/mokymai kurie yra
vykdomi keturiuose didžiausiuose
Graikijos miestuose: Athens, Piraeus,
Thessaloniki ir Glyfada.

Kontaktinė Informacija: ATEXGA
Kontaktinis asmuo: Eva Ben Garea – atg@atexga.com
Rúa de Tomiño, nº 24 – entresuelo,
Santiago de Compostela, Spain
Tel: +34 981552040,
http://atexga.wordpress.com/

Šis projektas yra finansuojamas Europos Komisijos lėšomis. Šis
leidinys atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti
laikoma atsakinga už čia pateiktą informaciją.

TEKO Dizaino+Verslo ir Medios Kolegija Danijoje didžiuojasi galėdama
pristatyti 2013 metų leidinį „Danijos Dizainas sutinka Fotografiją“
TEKO sukurti dizaino produktai
yra puikus kūrybiško projekto
pavyzdys bei rezultatas, kai
šešto semestro studentų idėjos
išreikštos per mados dizainą ir
baldų dizainą paverčiamos į
funkcionuojančius prototipus.

Dizainas: Vicky Carina Hansen
Foto: August Atlason

Fotografai labai artimai dirbo su
dizaino studentais tam, kad
išgautų labai aukštos kokybės
nuotraukas.

Design: Ane Katrine Schyth
Foto: Daniel Starrason

Dizainas: Carsen Bybjerg

Dizainas: Kim Felecia

Foto: Axel Sigurdarson

Foto: Sonja Hesslow

Svečio pranešimas: Garsi Vasaros Mados Koncepcija
Norite tikėkite, norite ne, tačiau vasara jau visai čia pat! Taigi visiems, kurie domisi
mada laikas atnaujinti savo spintas! O nepaslaptis, kad vasaros sezonas visuomet atneša
daug nepakartojamų drabužių idėjų pradedant garsiausiais dizaineriais ir aukštosios
mados prekės ženklus. To rezultatas, kad visos vitrinos nuo vietinės mados butiko iki
artimiausio Marks & Spencer lūžta nuo madingų drabužių.
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Įvadinis susitikimas 2013 m. gruodžio 17-18 d.
Textil de Galicia asociacija (ATEXGA) organizuoja įvadinį European Lifelong Learning
Programme finansuojamą Leonardo da Vinc projektui VM-TEXTRANSF susitikimą.
Partneriai kurie kurs produktą kartu su ATEXGA yra iš Danijos, TEKO Dizaino+Verslas, per
Universiteta; iš Turkijos universiteto Adana, iš Graikijos kompanijos IDEC ir iš Lietuvos
Aprangos ir Tekstilės Įmonių Asociacijos (LATIA).

Projekto tikslas yra atitikti ir patenkinti mokymų poreikį Ispanijos, Turkijos, Graikijos ir
Lietuvos tekstilės sektoriuje per novatoriškus metodinius bei praktinius darbus Danijos
virtualiam rinkodaros patneriui. Projektiniai mokymai vyks nuo 2012 m. Spalio 1 iki 2014 m. R
ugsėjo 30.
Projektinių mokymų metu partneriai atras naujas veiklas ir galimybes kaip galima tobulinti
mokymus tekstilės sektoriaus profesionalams šalyse, kurios dalyvauja projekte. Šis
pagerinimas/tobulinimas užtikrins geresnį rinkodaros/marketingo bendrąjį vaizdą bei išplės
darbo rinkos galimybes.

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

VM-Textransf galite rasti Facebook ir LinkedIn, 2013 balandžio 1 d.
VM-Textransf projektas jau turi savo profilį Facebook bei LinkdedIn socialiniuose tinkluose.
Jei pageidaujate gauti informaciją apie projekto veiklas, prisijunkite prie mūsų!
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