
   MAF – butikk-kurs.  
 
 
Sted:  
Norsk Folkemuseum, Oslo 
 
Dato:  
Torsdag 17. oktober 2019, fra kl. 1200-1700. Felles middag torsdag.  Fredag 18. oktober 2019 fra 
0900-1400. Overnatting/transport dekkes av den enkeltes museum eller deltager. 
 
Kursavgift: For MAF medlemmer, kr. 1000,- andre kr. 3000,-  
Lunch torsdag og fredag samt middag torsdag dekkes av MAF.  
Påmelding:  
Innen 7. oktober 
Innlosjering: Ordnes av den enkelte. MAF/STAFO/YS har rabattavtale med Thon, Scandic og Choice.  
https://ys.no/medlemsfordeler/ 
 
Velkommen til MAF butikk-kurs, for alle som jobber med og i museumsbutikker.  
Det har lenge vært ønske om et kurs i MAF-regi for oss som jobber i museumsbutikker. Kurset blir 
avholdt på Norsk Folkemuseums lokaler på Bygdøy, Oslo. Kursledere er Charlotte Staaland, som er 
leder i Museumsbutikken på Folkemuseet, samt Tove Strand, som er leder for Museumsbutikkene på 
Maihaugen, Lillehammer. Vi vil også bruke 2-3 eksterne foredragsholdere.   
 
Vi ønsker og ta for oss temaer som:  
- Vareutvelgelse – hvordan bygge opp vareutvalget til min butikk? Hva bør jeg fokusere på? 
- Vare eksponering – er butikken vår innbydende for gjestene? 
- Varebestilling – noen tips til både leverandører og samkjøring av bestilling fra flere museer. 
- Logoprodukter – hvorfor egenproduserte varer? Hvordan jobbe med å velge ut hvilke varer? 
- Servicetrening/butikktrening for ansatte – Hvordan når vi de sesongansatte? Eksempel fra     
Vertskapskurs som Maihaugen nå har kjørt i 2 sesonger(nettbasert). Kurset går i hovedsak ut på: 
Hvordan ta imot gjester på best mulig måte? 
-Hvordan høyne «status» til de som jobber i butikk/billettsalg; de er viktige brikker i gjestens første 
møte med museet.  
- Tiltak for å øke salget. 
- Messebesøk – hvorfor gå/hva får man ut av besøket? Fallgruver det er lett og gå i. Hvordan 
forberede seg til messebesøk? Hvilke messer bør man prøve å få med seg? 
-Eksterne foredragsholdere, bla Torbjørn Sætvedt, Daglig leder i EyePoc. Torbjørn har i flere år ønsket 
å styrke produktutvalget i museumsbutikker og har bygget opp en produktserie som retter seg 
spesielt mot museer samt si litt om prosessen frem til der de er i dag. EyePoc kan også tilby museene 
egenproduksjon – han vil også si litt om dette.  
- Vi setter av tid til spørsmål og felles diskusjoner. 
 
Det er ønskelig etter denne samlingen at vi kan få i gang et nettverk for museumsbutikker.  
 
Mer detaljert program blir sendt ut til kursdeltagerne et par uker før kursstart. Som forberedelse til 
kurset ønsker vi at du vedlagt påmeldingen legger ved litt info om deg selv og den museumsbutikken 
du representerer. Gjerne også bilder. Du må også gjerne komme med ønsker om ytterligere tema 
som kan tas opp, så vil vi prøve å etterkomme det så langt tiden strekker til.  
 
Velkommen – vi gleder oss til å se dere! 
 
Mvh 
Charlotte og Tove.  

https://ys.no/medlemsfordeler/

