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MODA YÖNETİMİ

Birbirinden farklı tasarımların ve 
yaratıcı fikirlerin her gün ortaya 
çıktığı, dünyanın en hızlı büyüyen 
sektörlerinden biri olan ve rekabet 
koşullarının gittikçe zorlaştığı moda 
dünyasında şirketlerin daha etkin 
yönetilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. 
Global ve güncel marka yönetimi, 
modada stratejik pazarlama, dijital 
ekosistem, moda iletişimi ve moda 
perakendesinin yapı taşları gibi 
moda yönetiminin temellerini 
oluşturan pek çok alanda bilgi 
sahibi olacağınız bu programla 
moda yönetiminin inceliklerini 
keşfedecek ve yönetim becerinizi 
geliştireceksiniz. Kazanacağınız 
teorik bilgilerin yanı sıra derslerde 
yapılacak olan uygulamalar, sektör 
profesyonellerinin konuşmacı olarak 
derslere katılımı, saha gezileri ve 
program sonunda gerçekleştirilen 
sektör projesi ile moda sektörünün 
gerçek dinamiklerini öğrenme ve 
sağlam bir altyapı oluşturma imkanı 
bulacaksınız.

PROGRAMI TAMAMLADIĞINIZDA

•  Pazarlama ve marka yönetimine
   moda odaklı bakış açısı kazanacak
•  Yönetim alanındaki son gelişmeler ve
   güncel uygulamalar hakkında bilgi
   sahibi olacak
•  Ürün planlamasından yönetimine
   kadar moda perakendesinin tüm
   süreçlerine hakim olacak
•  Yapacağınız sektör projesi ile iş
   hayatınızda kullanabileceğiniz bir
   referansa sahip olacak
•  Sektöre dair geniş bir iletişim
   ağı oluşturabileceksiniz

PROGRAM İÇERİĞİ

Moda Genel Kültürü

Modanın tarihsel gelişiminden 
başlayarak, moda alanındaki etkin 
kişiler, moda markaları, güncel 
moda haberleri, moda takvimi, 
moda etkinlikleri, moda haftaları ve 
başkentleri gibi bilgilerin aktarıldığı 
bu modülde katılımcılara ayrıca moda 
sektörünün genel işleyişi ve online ve 
offline modada stratejik gelişmeler 
hakkında bilgi verilir.

•  Moda tarihi ve gelişimi
•  Modanın kilit oyuncuları 
•  Moda sektörünün ış̇leyişi
•  Moda takvimi ve etkinlikler
•  Moda haftaları ve moda başkentleri
•  Modada stratejik gelişmeler

M O D A  Y Ö N E T İ M İ



Moda Marka Pazarlaması ve İletişimi

Eğitim sonunda yapılacak projenin 
temelini oluşturan bu modülde 
modada pazarlama kavramı, marka 
yönetimi ve iletişim teknikleri detaylı 
olarak incelenir. 

•  Pazarlamanın temel kavramları 
•  Stratejik pazarlama
•  Marka kavramı ve yönetimi
•  Marka ıl̇etişim stratejileri
•  Güncel marka trendleri ve stratejileri
•  Dijital moda pazarlaması
•  Pazar araştırması ve segmentasyon
•  Tüketici davranışları ve eğilimleri
•  Trend araştırma teknikleri
•  Lüks marka yönetimi

Perakende ve Ürün Yönetimi

Moda perakendesinin yapı taşları, 
günümüz perakende sektörü, 
perakendede deneyimsel pazarlama, 
ürün planlaması ve yönetimi ve görsel 
mağazacılık uygulamaları bu modülün 
ana başlıklarıdır. 

•  Modada perakendenin ış̇leyişi
•  Mağazada müşteri deneyimi 
yaşatmak
•  Moda satın alması
•  Ürün planlaması ve yönetimi
•  Stratejik planlama
•  Görsel ıl̇etişim ve görsel düzenleme

Proje

Program bir sektör projesi ile
tamamlanır. Moda markaları ile 
gerçekleştirilen bu projede
katılımcılar, sektöre dair gerçek bir
fikri geliştirme, sorunu çözümleme,
yeni bir fikir oluşturma imkanı bulur; 
böylelikle simülasyon projelerden
daha efektif ve daha öğretici bir
deneyim yaşarlar.

Süre

4 ay (96 saat) 

Gün ve Saat

Pazartesi ve Çarşamba
18:30 - 21:30

Program Dili

Türkçe

Başvuru ve Kayıt 

Katılımcılar mülakatla seçilir.
Katılımcıların en az lisans 
öğrencisi veya mezunu 
olmaları gerekir.



+90 212 219 41 41
istanbulmodaakademisi.com
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