OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Koster det penge at starte op som model hos Unique Models?
Nej det gør det ikke. Opstartsfasen er gratis! Alle nye modeller kommer
på forskellige kursuser - såsom gå-kursus, skuespil kursus,
træningsundervisning. Alle disse ting er GRATIS for modellen.

Skal man på slankekur, hvis man skal starte op som model hos
Unique Models?
Nej! Vi vejer aldrig vores modeller. Vores modeller skal selvfølgelig være i
god fysisk form. Men slankekure er aldrig svaret. Det handler om sund
livsstil. Vi har mange kompetente fagmennessker til at hjælpe med dette.
Bliver en model scouted som 14-15 årige - og skal være ‘følgemodel’ - taler
vi aldrig om mål mm - det er alt for tidligt. 14 -15 årige skal ikke spekulere
over den slags, deres kroppe er stadig i udvikling, og de skal have lov til at
være børn - uden at bruge energi på den slags.

Kan man arbejde som model i en alder af 14 år hos Unique?
Nej det kan man ikke. Unique Models er ikke et børnebureau. Vi
koncentrerer os om at skabe lange, sunde og gode internationale karriere
for vores modeller. Næsten alt erfaring viser at de modeller der starter
for tidligt - får kortere karriere. En sund modelkarriere skal bygges stille
og roligt op - i tæt samarbejde mellem model, forældre og bureau. Hvis
man starter som følgemodel som 14/15 årig hos Unique Models skal man
væbne sig med tålmodighed. Vi ser helst at modeller er fyldt 16 før de
begynder at arbejde herhjemme – I overensstemmelse med det Etiske
Charter som vi har været med til at udarbejde. Da vi skaber internationale
karriere og ikke lader vores modeller rejse til udlandet alene før de er
fyldt 18, giver det også god mening at man ikke starter for tidligt.
Desuden er modebranchen en voksenbranche, og det kræver at modellen
er moden nok til at gebærde sig i den - selvfølgelig med opbakning fra
bureauet. Hvis en model bliver introduceret til en masse kunder for tidligt
- viser alt erfaring at markedet ikke er lige så interesseret i dem når de
engang er gamle/modne nok til rent faktisk at arbejde.

Skal man underskrive en kontrakt, som binder en for altid når
man starte på Unique Models?
Nej det skal man ikke. Vi har kontrakter - og bindingen er 1 år (Det mest
normale I branchen er 3 år). Dette skyldes at vi tager så få modeller ind,
som virkelig kun er dem vi tror på. Når vi starter en model op - har vi et
helt team bestående af op til 6 personer der arbejder for modellen. Dvs vi
investerer en masse tid og penge i at få skabt den bedst mulige karriere.
Og I et meget kompetitivt og til tider ufint marked hvor vores modeller

desværre bliver jagtet af andre bureauer, er det vigtigt at vi alle kan have
arbejdsro. Et samarbejde består ikke af et stykke papir med en underskrift
– men bygges op af tillid og kommunikation – som begge ligger meget højt
I vores værdisæt

Starter I ikke en masse modeller op hele tiden hvor halvdelen
ikke bliver til noget?
Nej! Vi er meget selektive. Modsat andre bureauer siger vi ofte nej til unge
smukke mennesker - hvis vi ikke er 100% sikre på at vi kan skabe en god
karriere for modellen. Vi ønsker ikke at have MANGE modeller, Vi ønsker
at have de RIGTIGE modeller. Bureauer der tager for mange modeller ind gør det på bekostning af management-delen. Vi er i høj grad et
MANAGEMENT bureau - der nøje planlægger alle trin i modellens karriere
- og alle modeller har en agent tilknyttet, som de altid kan gå til med
spørgsmål.

Kan jeg gå i skole eller uddanne mig, samtidig med at jeg
arbejder som model?
Vi støtter uddannelse, og langt de fleste af vores modeller
tager en videregående uddannelse. Mange vælger at tage en
studentereksamen eller lignende for efterfølgende at tage et
sabbatår og arbejde på fuld tid.
Vi mener, at det er vigtigt, at unge mennesker har et netværk
– at de har et socialt liv ved siden af modelarbejdet.

Er modeller ikke lykkeligere – de er både slanke og
smukke?
• Modeller har fuldstændig de samme udfordringer som alle andre
unge.
• Modeller bliver også svigtet af kæresten.
• Modeller får både 0 og 12 i skolen.
• Modeller skændes også med familien.
• Modeller kan være lige så usikre som alle andre – også selvom alle
synes, de er smukke.
Er det virkeligt så hårdt at arbejde som model?
• Ja, det er hårdt. Modeller er ikke nødvendigvis sportsfolk, men de
lever som sportsfolk.
• Når andre ligger på stranden i 30 graders hede, fotograferer
modeller julekatalog med pels.
• Modeller skifter arbejdsplads hver dag og skal relatere til nye
mennesker konstant.
• Modeller skal komme i godt humør på job hver dag.
• Modeller skal være omstillingsparate.

•

Modeller skal være klar til ikke at få det job, de har håbet på.

Men ...
•
•
•
•

Modeller møder mange spændende mennesker
Modeller får mange sociale kompetencer, de kan bruge senere i
livet.
Modeller har mulighed for at komme ud at rejse.
Modeller kan tjene gode penge mens de er under uddannelse

Bliver jeg så millionær?
Ligesom andre kreative erhverv varierer honoraret fra job til job.
Ja, du kan, alt efter hvor dygtig en model du er, tjene mange
penge.
Vi rådgiver dig, hvis det skulle blive tilfældet.

