
Kursus i indretning af biblioteket efter VM principperne, 
for at skabe den maksimale oplevelse. 

Kursus i nytænkning, oplevelser og innovation

Visual 
Merchandising
for biblioteket



Biblioteksblindhed
Efter nogle få år i biblioteket, bliver man ”biblioteksblind”. 
Man lever ofte med flere fejl, som med få ændringer, vil kunne skabe nye oplevelser 
og samtidig gøre det lettere og sjovere for gæsterne / brugerne. 

Kurset vil rette de fejl, tænke nyt og samtidig gøre hverdagen meget lettere for personalet, 
meget sjovere og mere spændende efter logiske placeringer 
af udstillinger og oplevelser.

VM er et kursus i at indrette og ændre nogle få ting i sit bibliotek,
så det bliver lettere at finde sine bøger, og få flere spændende oplevelser, 
så man glæder sig til at besøge ”sit bibliotek” igen.

Kurset VM checker det totale indtryk af biblioteket ”set med øjne udefra”. 
Hvordan oplever gæsterne/ brugerne vores bibliotek? 
Hvordan er vores image?



Visual Merchandising
Kurset er skræddersyet til personalet på biblioteket.
Alle kan deltage uden forkundskaber.
Kurset er på en dag (kl 9 - 15.30)

Implementér visual merchandising i dit bibliotek og skab glæde og oplevelser til brugerne hver dag.
Et kursus for hele personalet i nye måder at se og opleve biblioteket på.
Lær de grundlæggende VM-regler for, hvordan man skaber spændende indretninger 
med nye tiltag og oplevelser. 
Det får brugerne til at glæde sig over ”deres bibliotek” følger med tiden.
Lær rigtig bogplacering i reolerne, så det bliver let for brugerne.
Personalet får en logisk og konsekvent holdning til,
hvordan man gør biblioteket til en visuel oplevelse hver dag.

Kurset består af 8 stk værktøjer:
GANGBANER:                    Hvor leder vi gæsterne/ brugerne hen? 
INDRETNINGEN:               Hvor er de forskellige kategorier af bøger placeret? 
INVENTARET:                      Hvordan udnyttes inventaret optimalt? Skråhylder hvor?
BOGPRÆSENTATION:     Hvordan præsenteres vores bøger for gæsterne /brugerne? 
FARVER:                               Kort farvelære og konsekvent holdning til farver. 
SKILTNING:                         VM-holdning til kommunikation, hvor og hvordan? 
BELYSNING:                        Udnyttes belysningen? Lys i lokalet ”solskin eller gråvejr” 
DEKORATION:                    Hvor er de bedste pladser, til oplevelser 
                                                og kampagner, hvor og hvordan?



Tilmelding til Leo Sommer
mail: leosommer@info.dk tlf.: 40101610 eller 62241616 www.leosommer.dk

VM-kursets grundpris er 13.000.- kr
En dag fra kl 9 til 15.30 

(Maks. 20 deltagere pr kursus)

Jeg glæder mig rigtig meget til at give jer vores VM-redskaber, så i selv kan ”komme videre”
med oplevelser, nye tanker og flotte udstillinger.

Tilmelding til
Visual Merchandisingkurset

Kurset er på én dag fra kl 9 til 15.30
I vælger selv tidspunktet / datoen for afholdelse af kurset

af hensyn til bibliotekets planlægning og bemanding.

Foreslå selv dato for jeres kursus.
Skriv eller ring til mig, hvorefter vi koordinerer tidspunktet og aftaler forløbet.

Herefter sender jeg en bekræftelse.


