
Ενημερωτικό δελτίο

BRAND - Ενθάρρυνση της νεολαίας προς υπεύθυνες και
βιώσιμες επιλογές στη βιομηχανία της μόδας 

Το BRAND είναι ένα έργο Erasmus+ διάρκειας
24 μηνών, το οποίο δημιουργήθηκε για να
ευαισθητοποιήσει τους νέους σχετικά με την
γρήγορη μόδας και τις επιπτώσεις της στο
περιβάλλον, καθώς και για να παράσχει στους
εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας όλα τα
απαραίτητα υλικά και εργαλεία προκειμένου
να ενημερώσουν, να επηρεάσουν και να
ενδυναμώσουν τους νέους προς πιο φιλικές
προς το περιβάλλον επιλογές μόδας, ώστε να
δημιουργήσουν ένα πιο πράσινο και πιο
βιώσιμο μέλλον στον τομέα της μόδας.

Το έργο BRAND

Οι εταίροι
Η σύμπραξη περιλαμβάνει 6
οργανισμούς από 6 διαφορετικές χώρες.

Aποτελέσματα Έργου
Το έργο BRAND θα παραγάγει τέσσερα καινοτόμα
αποτελέσματα που θα εμπλέξουν τόσο τους νέους όσο και
τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας για να αυξήσουν
το ενδιαφέρον τους για τη βιώσιμη μόδα. 
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Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των
συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

1. Εργαλειοθήκη ECOFASHION
Μια διαδραστική εργαλειοθήκη
έχει ως στόχο τη δημιουργία
σημαντικών γνώσεων σχετικά
με την έννοια της οικολογικής
μόδας 

2. Ebook
Ένας ψηφιακός κατάλογος με
ιστορίες επιτυχίας ηθικών και
βιώσιμων πρωτοβουλιών από
τη βιομηχανία της μόδας

3. e-NFLUENCERS
Ψηφιακά πρότυπα ως μορφές
ενδυνάμωσης των νέων για την
ανάπτυξη βιώσιμων και
υπεύθυνων συμπεριφορών

4. εφαρμογή fashionABLE
Μια εφαρμογή για κινητά με
πληροφορίες σχετικά με τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των αξεσουάρ μόδας και μέρη
για την ανακύκλωση παλαιών
ενδυμάτων

Sudwind Verein Fur Entwicklungs
Politik Und Globale Gerechtigkeit 

KAINOTOMIA & ΣIA EE 

Crossing Borders 

CWEP - Centrum Wspierania
Edukacji i Przedsiębiorczości

Danube 1245 

MECB - MACDAC ENGINEERING
CONSULTANCY BUREAU LTD



BRAND - Boosting youth towards Responsible 
and sustainAble choices in fashioN inDustry 

Στις 6 και 7 Οκτωβρίου, ο
συντονιστής εταίρος Sudwind
διοργάνωσε την εναρκτήρια
συνάντηση στη Βιέννη. Οι
εταίροι συναντήθηκαν στις
εγκαταστάσεις της Sudwind
για να συζητήσουν τυχόν
εκκρεμή διαχειριστικά
ζητήματα και, κυρίως, την
έναρξη του πρώτου
αποτελέσματος του έργου, της
εργαλειοθήκης ECO - FASHION.

Η εναρκτήρια συνάντηση

Προσεχώς...
Ποιο είναι το επόμενο βήμα για το
έργο BRAND;
Καθώς το έργο φτάνει στο πρώτο τρίμηνο
ορόσημο, οι εταίροι βρίσκονται σε διαδικασία
ανάπτυξης του πρώτου αποτελέσματος του έργου.
Σύντομα θα παρουσιάσουν το πρώτο προσχέδιο
και θα αναζητήσουν νέους και εργαζόμενους στον
τομέα της νεολαίας για να ρίξουν μια πρώτη
ματιά. 

Μείνετε συντονισμένοι για την καινοτόμο
εργαλειοθήκη ECO-Fashion τους επόμενους μήνες!
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can be held responsible for them.
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