
Trænger du til en kreativ forandring i din hverdag?
Har du lyst til at lære grundteknikker for at skabe en forskel?
Så tilmeld dig kurset, og du vil få indsigt i en verden, som 
er anderledes, inspirerende, lærerigt og ikke mindst nyttigt!

Formål med kurset:
Formålet med de korte kurser er at give deltagerne de 
grundlæggende værktøjer, der kan bruges i hverdagen,
 både i butikken og i boligen.

Det er ingen hemmelighed, at facaden og butikkens vinduer 
samt selve butikkens indretning er de vigtigste markedsfør-
ingsparametre. Det er her, man står ansigt til ansigt med de 
potentielle kunder, og hvor ca. 70 % af købsbeslutningerne 
tages. Det er i butikken, der afgøres, om I har succes eller ej
 – derfor skal du have den bedste butik!

Indretningen af butikken er meget vigtigt, fordi kunderne 
godt kan lide, at der sker noget nyt. Jeres kunder besøger 
sikkert butikken flere gange om året, og hvis I ikke ændrer
 butikken ofte, vil de føle, at der aldrig sker noget nyt.
 Derudover vil vi hjælpe dig med at udnytte dit butikslokale 
bedre, så det bliver en mere overskuelig, levende, venlig og 
imødekommende butik.

HUSK: I er trendsættere i byen, og det er her, 
kunderne forventer inspiration og en god oplevelse!

PRIVAT
Som privat person kan du komme på vores korte kursus for at
 få indsigt i butiks- og boligindretning og personlig udvikling.
Du vil lære, hvordan du kan udnytte dit hjem, kontor og butik 
helt optimalt.

ERHVERV
For virksomheder kan vi skræddersy et forløb, der passer til 
virksomhedens behov for faglige emner inden for butiksind-
retning, vinduesudstilling, dekoration, visuel merchandising, 
farvesammensætning, skilteskrivning m.m.
Kontakt os, hvis du har bestemte emner i tankerne.

Kurset vil være målrettet og gøre deltagerne i stand til at klare
 de opgaver, som ligger i jobbet på et højt og effektivt niveau.

For virksomheder, som gerne vil være i deres egne omgivelser, 
kan det let arrangeres. 
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KORTE KURSER
FORMÅL MED KURSET:  

- At forstå teknikken bag dekoration
- At forstå teknikken bag indretning
- At forstå og anvende visuel merchandising
- Skabe forståelse for at visuel merchandising er en aktiv del
   af professionel kundeservice. 
- At kunne skabe “miljøer” i den enkelte butik m.m. 

DETTE KOMMER DU IGENNEM:

Ideoplæg og opbygning
Vinduesudstillinger
Boligindretning
Butiksindretning
Erhvervsindretning
Opstillingsprincipper
Visuel Merchandising
Visuel varepræsentation
Varebehandling
Rumanalyser
Arealudnyttelse
Inventar
Belysning
Farvesammensætning
Volumen
Skiltning

Vi afholder disse kurser, der fagligt bygger på en bred 
forståelse af de visuelle udtryk i butikken, virksomheden og 
hjemmet. 
Kurset er udviklet til at give inspiration til både medarbejdere
og den selvstændige, der vil være på toppen. 

Kursisterne lærer at forny sig selv og virksomheden, inspirere
kunder og give dem en oplevelse med i købet. 
Vi giver gode råd og vejledning, og kursusterne prøver
principperne i praksis: Fra idé til virkelighed. 
Kurserne afholdes over en uge og fokuserer på 
grundbegreberne om de visuelle udtryk. Det er faktorer, der
bliver mere og mere relevante og nødvendige for alle i 
erhvervslivet, fra den mindre selvstændige til den store
virksomhed.  



Vi glæder os til at høre fra dig. 

Susanne Staun
Dekoratør og skoleleder

Hvis I har nogle spørgsmål, er I altid velkommen til 
at kontakte os på: 

Tlf.: 75839761

E-mail: 
staun@staundesign.dk
info@dekoratorskolen.com

 

 

KORTE KURSER
HVORNÅR:

Kurset forløber sig over tre dage.  
kl. 09.00-16.00

Beløbet for at deltage er inkl. afgift og undervisnings-
materialer: 22.500 kr. 

Der vil være mulighed for booking af 
overnatningsophold alle dagene, dette skal blot oplyses. 
Der vil herved blive pålagt et forplejnings og logi gebyr 
oveni. 
Der vil være seks personer på hvert kursus, hvilket
medfører at kurset er målrettet og intensivt. 
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TILMELDING 

NAVN:         .................................................................................................................
 
ADRESSE: 

POST NR.: .
 
BY:             

TLF.:        

MOBIL:      

E-MAIL:     

TIDLIGERE UDDANNELSER: 

INTENSIVT KURSUS

OPSTART:                                 

 

.................................................................................................................

................................................................................................................
 

.................................................................................................................
 

.................................................................................................................

.................................................................................................................
 

.................................................................................................................
 

..................................................................................

  : 

ØNSKER DU EN BOOKING AF NATOPHOLD HELE UGEN:
         

DEPOSITUM FOR KURSET ER 20% = 4.200 KR. VED TILMELDING, 

UNDERSKRIFT OG DATO: 


