TMO Fashion Business School studenten organiseren innoverend TrendEvent

Voor de 11e keer wordt door de studenten van het huidige semester 4 van TMO Fashion
Business School het TrendEvent georganiseerd. Dit is een innoverend event, waarbij
enthousiaste studenten door middel van stands, de bezoekers aan het denken willen
zetten over de huidige maatschappelijke trends en de daaruit voortkomende
consumentenbehoeftes.
Het TMO TrendEvent zal plaatsvinden op 11 oktober 2017 op de modeschool zelf op de
Driebergsestraatweg 11 in Doorn. Het evenement is open vanaf 14:00 tot 20:00 uur en
dit jaar zal de entree gratis zijn. U vindt hier de mogelijkheid om stands te bezoeken, te
netwerken met ondernemers uit de fashion en retail branche en u door de studenten te
laten inspireren.
Thema
Momenteel zijn de TMO studenten aan het werk om het overkoepelende thema van
aankomende editie uit te werken en te vertalen naar eventonderdelen. De afgelopen
jaren kwamen er thema’s voorbij als Transition, United Innovation, ReGeneration en
Revision. Op voorgaande TrendEvents is altijd positief gereageerd. Bij aankomend
evenement zal daarnaast ook maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke
rol spelen. Dit semester staat het thema Default centraal.
Default: The awareness of the global citizen
Door de invloeden van globalisering zien we de opkomst van ‘de wereldburger’ als begrip
in de samenleving. Doordat ieder mens een eigen standaard heeft, die door globalisering
samenkomen, zijn er problemen ontstaan die overal in de wereld merkbaar zijn. Deze
collectieve problemen vragen om een collectieve oplossing en een verandering van onze
standaard; de standaard voor de toekomstige wereldburger. De default of the global
citizen.
Tijdens het TrendEvent zult u door studenten aan het denken worden gezet over deze
collectieve problemen. Op deze manier wordt er een inspirerend beeld gecreëerd, waar u
als fashion- of retailbranche op kunt inspelen.
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