
OPFØLGNING	  AF

VISUAL	  MERCHANDISING	  
Da	  man	  tidligere	  har	  deltaget	  på	  et	  VM	  kursus,	   er	  der	  nu	  mulighed	  for	  at	  

få	  en	  god	  opfølgning	   og	  genopfriskning	   af	  hele	  kurset.	  

Det	  er	  almindeligt,	   at	  man	  efter	  nogen	  tid	   "falder	  tilbage"	   i	  den	  tidligere	   måde	  at	  arbejde	  på,
bliver	  biblioteksblind	   og	  lever	  med	  de	  åbenlyse	  fejl,	  (der	  stresser	  een lidt).	  

Derfor	   er	  det	  vigtigt,	  at	  få	  genopfrisket	  VM-‐kurset,	  så	  man	  bruger	   de	  lette	   værktøjer,	  
der	  gør	  biblioteket	   til	  et	  spændende	  sted	  at	  komme	  og	  fordybe	  sig.	  

Det	  er	  vigtigt,	  man	  udnytter	   de	  muligheder,	   der	  er	  for	  at	  skabe	  nye	  spændende	  oplevelser.	  
Til	  glæde	  for	  alle	  i	  biblioteket,	   både	  for	  brugere	  og	  personale.

Der	  er	  fokus	  på	  gangbaner,	  udstillinger	   og	  bogpræsentationer	   J
Opfølgningskurset	  vil	  være	  en	  kort	  gennemgang	  af	  de	  8	  værktøjer.	  Der	  vil	  være	  dybere	  fokus	  på	  gangbaner,	  

focale punkter/	  udstillingspladser,	   bogpræsentationen,	   oplevelser	   og	  dekorationer	   efter	  
opstillingsprincipperne.	  

Kurset	   er	  ca.	  50%	  praktisk	  genopfriskning	  /	  indlæring	   i	  biblioteket.	  

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

Kursuspris:	  
6	  timers	   oplæg,	  grundpris	   13.000.-‐ kr.

(Maks	  20	  personer)



GENOPFRISK	  VISUAL	  MERCHANDISING	  KURSET

MED	  FOKUS	  PÅ	  OPLEVELSER,
GANGBANER,	  BOGPRÆSENTATION
OG	  UDSTILLINGER
VM	  gør	  dit	  bibliotek	   til	  et	  spændende	  sted	  at	  være,
hvor	  man	  kan	  fordybe	  sig,	  og	  hvor	  alting	  er	  let	  og	  lige	  til.
Brugerne	  føler,	  at	  det	  er	  deres	  bibliotek
med	  flotte	  dekorationer	  og	  udstillinger.

VÆLG	  SELV	  DATOEN	  FOR	  KURSET,	  
SÅ	  TIDSPUNKTET	  PASSER	  BEDST	  FOR	  JER	  
Jeg glæder mig til at se jer igen J

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

Kursuspris:	  
6	  timers	  oplæg,	  grundpris	  13.000.-‐ kr.

(Maks	  20	  personer)


