
KOMBIKURSUS

VISUAL	  MERCHANDISING
OG	  DEKORATION

PÅ	  SAMME	  DAG
Har	  man	  lyst	  til	  at	  lære	  de	  overordnede	  principper	  på	  VM	  og	  dekoration,	  

-‐så	  kan	  man	  nu	  få	  en	  hurtig	  indlæring	  på	  en	  dag.	  

Det	  er	  almindeligt,	   at	  man	  efter	  nogen	  tid	   "falder	  tilbage"	   i	  den	  tidligere	   måde	  at	  arbejde	  på.
Man	  bliver	  biblioteksblind	   og	  lever	  med	  de	  åbenlyse	   fejl,	  der	  kunne	  gøre	  det	  hele	  lettere,	  

Specielt	   når	  man	  nu	  ville	  gøre	  sit	  bedste.	  

KOMBIKURSET	  TILBYDER	  BÅDE	  VM	  OG	  DEKORATION	  PÅ	  SAMME	  DAG
Det	  er	  vigtigt	  at	  kende	  både	  Dekoration	   og	  VM-‐principperne,	   med	  de	  lette	  værktøjer	  der	  skal	  til.	  

Det	  vil	  gøre	  biblioteket	   til	  et	  spændende	  sted	  at	  komme,	  med	  nye	  oplevelse	  hver	  dag.	  
Det	  skal	  være	  let	  kunne	  finde	  sin	  bog,	  let	  at	  orientere	   sig,	  også	  i	  ”det	  åbne	  bibliotek	  .	  	  J

Der	  er	  fokus	  på	  gangveje,	  kommunikation,	   info-‐skranken,	  udstillinger	   og	  dekorationer	  J
Formiddag er en	  kort	  gennemgang	  af	  VM´s	  8	  værktøjer,	  med	  dybere	  fokus	  på	  gangveje,	  

bogpræsentationer,	   udstillingspladser,	   dekorationer	   og	  det	  åbne	  bibliotek.
Eftermiddagen	   er	  dekoration,	   med	  sjove	  ”deko-‐trick”	   samt	  en	  kort	  gennemgang	  af	  2	  – 3	  lette	  

opstillingsprincipper	   og	  praktisk	  arbejde	   i	  biblioteket.	  

Kurset	   er	  ca.	  40%	  teori	  og	  60%	  praktisk	  arbejde.

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

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

(Maks	  15	  kursister)



KOMBIKURSUS	  MED
VM	  OG	  DEKORATION	  PÅ	  SAMME	  DAG

MED	  FOKUS	  PÅ	  OPLEVELSER,
GANGVEJE,	  BOGPRÆSENTATIONER,
UDSTILLINGER	  OG	  DEKORATION	  

Giv	  dit	  bibliotek	  et	  frisk	  pust,	  hvor	  det	  er	  let	  at	  orientere	  sig	  via	  kommunikation,	  det	  bliver	  let
at	  finde det	  man	  kommer	  efter.	  VM	  viser	  brugerne	  og	  personalet	  en	  inspirerende	  nytænkning	   i	  

biblioteket,	  om	  indretningen,	  med	  flotte	  og	  inspirerende	  udstillinger	  og	  dekorationer.
Der	  vil	  være	  stor	  fokus	  på	  ”DET	  ÅBNE	  BIBLIOTEK”

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

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

(Maks	  15	  kursister)

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


