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Mesterségem címere: divatmenedzser

Nehéz meghatározni hazánk divat kultúráját, hiszen az egyedi márkákat felkutató „divatőrültektől”,
a nemzetközi fast fashion márkák tömeges fogyasztóin keresztül, a luxustermékek állandó
használóiig, sokféle vásárló megtalálható.
Szeptemberben indul az a posztgraduális képzés, amely erre a három területre koncentrálva tanítja ki
a jövő szakembereit.
A szak vezetője SzilágyiCsüllög Mónika, aki szerint fontos, hogy
egy divatmenedzser magas szintű divatismeretekkel rendelkezzen. A
képzés gyakorlatorientált, éppen ezért az órák egy részét külső
helyszíneken tartják meg, hogy a hallgatók árnyaltabb képet
kapjanak
a
divatipar
különböző
szegmenseiből.Luxusiparról, nemzetközi fast fashion
márkákról, és hazai divattervezőkről szerezhetnek ismereteket a
Divat és luxusmárka menedzsment szak hallgatói.
SzilágyiCsüllög Mónikát, a Divat és luxusmárka menedzsment
szak vezetőjét az új képzésről kérdeztük.
Mivel foglalkozik pontosan egy divat menedzser? Milyen
képességekkel kell rendelkeznie?

Ez nagyban függ attól, hogy hol dolgozik.
Egy magyar designer mellett a teljes vállalatirányítást végezheti: kezdve a marketing és értékesítési
stratégia megtervezéstől és végrehajtásától, a gyártó cégekkel való kapcsolattartáson keresztül a
nemzetközi vásárokra való kijutás megszervezéséig. Ebből következik, hogy a magyar divattervezők
mellé kitűnő szervezői képességgel rendelkező, jól kommunikáló, agilis szakemberekre van szükség,
akik önállóan képesek menedzselni egy vállalkozást a kkvszektorban.
Azok, akik nagy nemzetközi tömegmárkák láncainál szeretnének vezető szerepet betölteni (pl.
brandmanagerként, üzlet, vagy területi vezetőként) kimagasló teherbírással, és nagyon jó idegen
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nyelvismerettel kell rendelkezniük. Emellett fontos, hogy egy multinacionális szervezetben, ahol
hatalmas a verseny, könnyedén érvényesülni tudjanak.
A luxus iparban kiteljesedni vágyók esetében nagyon fontos a megnyerő személyiség, elegáns
fellépés, kifogástalan nyelvismeret. Ez alapkövetelmény egy luxus márka üzletvezetőjétől. A
kiemelkedő menedzsment képességek mellett fontos továbbá az elit divat és művész világ átfogó
ismerete, mivel a hétköznapi munkája része, hogy a felső tízezer fogyasztóival társalogjon, és nagyon
magas minőségű és presztízsű termékeket értékesítsen. Éppen ezért külön tanítjuk a luxus és prémium
márkák esetében alkalmazható üzleti és kommunikációs stratégiákat. Ide sorolnám még a prémium
márkaképviseletet. Az utolsó szemeszter egyik gyakorlati kurzusa azt tanítja meg a Hallgatóknak,
hogy milyen divatmárkát érdemes behozni egy adott piacra, és hogy kell felépíteni egy nemzetközi
márka képviseletét a márkatulajdonossal való egyeztetéstől egészen az üzlethelység kiválasztásáig és
az eladó személyzet betanításáig.
E három terület elismert divatipari üzletemberei oktatják a záró szemeszter tárgyait, így a diploma
mellé egy élő kapcsolatrendszert kap a végzett divatmenedzser. Célunk, hogy friss diplomásaink
legalább középvezetői beosztásban helyezkedjenek el.

Mennyire reális szakma ez Magyarországon? Hol tart most hazánkban a divattervezők, designerek
„térhódítása”?

Divatmenedzserrel sosem lehet majd „Dunát rekeszteni” – ahogy mondani szokás. Ez egy
rétegszakma.
Viszont komoly igény
a magyar
tervezők
menedzselésére.

mutatkozik

Szerencsére egyre nagyobb
számban végeznek tehetséges kreatív
szakemberek művészeti egyetemeken,
főiskolákon hazánkban is. A MET
középtávú stratégiájában hangsúlyos
szerepet kap a textil, és divattervezők
létszámának növelése. Jómagam is
tanítok a METen MA tanulmányaik végén járó divattervezőket, és egyértelműen látszik, hogy
menedzserek nélkül nehezen érvényesülnek a piacon. Nagyon ügyesek, többen üzleti tanulmányokat
is folytattak, de a napjuk nekik is csak 24 órából áll, és a tervezés mellett nem marad idejük az üzleti
teendőkre. Így legkésőbb a diplomamunkájuk bemutatása után szükségük lesz egy képzett
divatmenedzserre.
Hogyan tud boldogulni a piacon egy pályakezdő kreatív és tehetséges tervező?
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Én úgy látom, hogy egyedül nagyon nehéz boldogulni. Valamelyik terület csorbát szenved. Vagy nem
lesz elég idő, energia a tervezésre, vagy háttérbe szorul a marketing. Persze meg lehet tanulni az alap
marketing ismereteket egy 4050 órás tanfolyamon is. De ideje sajnos akkor sem lesz több, a verseny
pedig egyre kiélezettebb. Így hosszú távon a megoldás, hogy a tervező összefog egy képzett
divatmenedzserrel.
Mennyire jellemző Magyarországon a luxusmárkák ismerete? Mekkora forgalma van egyegy
luxusterméket forgalmazó márkának?

Magyarországon a luxusmárkák ismerete
nem hinném, hogy különbözik más
országokétól. A forgalom abszolút márka és
üzleti stratégia függő. Illetve függ attól is,
hogy franchise rendszerben működike egy
márka,

vagy

adott

piacon

kizárólagos

márkaképviselete van, stb.
Mivel luxustermékeket előállítani nagy
költséggel jár (a magas minőségű
alapanyagok, gyártás, stb. költség miatt), a kkv szektorban működő magyar tervezőkre kevésbé
jellemző ez a terület gazdasági értelemben. Persze az is kérdés, hogy kinek mi a luxus? Nem biztos,
hogy mindenkinek a magas ár. Van, akinek például a minőségi idő. A magyar tervezők esetében az
egyediséget emelném ki. Többeknek ez is adhat luxus életérzést.

További
információk
a
Divat
http://www.divatmenedzsment.com/kepzes/

és

luxusmárkamenedzsment

képzésről:

Képek forrása: https://www.facebook.com/divatmenedzsment?fref=ts
A képeken Imre Réka és Lénárt Ivett, Bogdán Nikolett és Pálmai Angie művei láthatók

Utoljára frissítve: 2015. szeptember 18., péntek 15:26

http://www.jazzy.hu/item/4060mesters%C3%A9gemc%C3%ADmeredivatmenedzser.html?tmpl=component&print=1

3/3

