PRESSEMEDDELELSE

Detailhandelselever dyster om regionsmesterskabet i Skills
Den 28. oktober mødes syv af regionens handelsskoler på Skive Handelsskole til de regionale
Skills-mesterskaber. Her bliver regionens fire bedste detailhandelselever kåret.
De fire elever går videre til DM i Skills i Aalborg, hvor Danmarks bedste detailhandelselever findes i
dagene 26.-28 januar 2017.
Eleverne bygger et butiksmiljø, som de har udviklet i samarbejde med en detailbutik i skolens
lokalområde. De konkurrerer i tre faglige discipliner: visuel merchandising (opbygning af butik),
personligt salg og event. De to sidste konkurrencer foregår på en scene med dommere, som
bedømmer elevernes præstation for åben mikrofon.
DM i Skills sælger billetter
De bedste elever fra regionerne konkurrerer i seks discipliner: visuel merchandising, personligt
salg (rollespil), event, markedsføringsplan, en såkaldt mystery shopper (en testshopper, som ikke
giver sig til kende) og opbygningen af en stand (prøv-mærk-og-føl) – det sidste for at vise, hvordan
man kan optimere kundens sansepåvirkning og involvering.
Skills er derfor et fantastisk udstillingsvindue over for bl.a. folkeskoleelever, der skal vælge en
ungdomsuddannelse.
Skills-konkurrencerne er med til at skabe faglig stolthed hos eleverne på erhvervsuddannelserne. I
år deltog 36 fag ved Danmarksmesterskaberne, der bød velkommen til mere end 60.000
besøgende. Detailhandelsuddannelserne har i en årrække været en del af succesen og har de
seneste fem år kåret Danmarks bedste detailhandelselever.
Fra år til år har stadig flere handelsskoler meldt sig til konkurrencerne, og i år er tilføjet
konkurrenceelementet med de regionale mesterskaber. Det er gjort, for at flest mulige elever og
forældre kan opleve konkurrencerne og se, hvad man arbejder med, når man er blandt Danmarks
bedste handelsskoleelever.

Kontakt nedenstående for flere oplysninger om:
 Den regionale konkurrence: Cirsten Justesen på 23 49 66 04 eller cj@skivehs.dk
 Detailhandelsuddannelsens deltagelse ved DM i Skills: Steen Duurloo Sørensen på
41 83 49 96 eller sd@uddannelsesnaevnet.dk
 Om DM i Skills generelt: www.skillsdenmark.dk

