
  المدنمراكز و من أجل التجارةبدعة م ناهجم التجزئة:لقطاع  )هاكثوننجاح مسابقة للمبرمجين (
 

لقطاع التجارة  مسابقة مبرمجين كان هذا هو هدف -أعمال مستدامة  ناهجبدعة وجديدة لممتطوير أفكار التعاون على 
معاً من تجار ال" ةومبادر (IFH Cologne)قبل معهد التجارة في مدينة كولونيا  من منظم ”Retail Hack“ بعنوان
ً مشارك 150 لبىقتصاد والطاقة. تلالرعاية الوزارة االتحادية ب(Händler helfen Händlern) تجار"أجل ال دعوة ال ا

لفائزين ا واآلن تم اختيار. من قبل لجنة التحكيمتقييم جولة ال ي الدخول إلىف في نهاية المطاففكرة  29 نجحتو للمشاركة
 .للمشارع الفائزة وستبدأ عملية التجريب

تم  لذا. ما كان عليه قبلهابعد األزمة  حيث لن يعد يكون القطاع كوروناأزمة معاناة كبيرة جراء  التجزئةقطاع  يعانيف
أبريل  17إلى  15من  خاصة منعقدةهاكاثون مسابقة في  المتاجرإعادة فتح  بعدفترة ما عمال لللألمستدامة  جاهنمتطوير 
ً  150الذي شارك فيه  "Retail Hack" هذا ال حققو. 2020 ً  مشاركا وأساليب  مارساتم برزأحيث  كبيراً  نجاحا
 .البيع بالتجزئة قطاعمستقبل من أجل جديدة 

 برلماني في وزارة كيلوو الصغيرة والمتوسطة الحجم اتالحكومة االتحادية من أجل الشرك س، مفوضياتوماس باروقال 
األمر  ومراكز المدن. التجارة رازدهمن أجل ا تقدمه المناهج ذيالبداع اإلتنوع ومدى الإنني معجب ب“االقتصاد االتحادية: 

 ." تنفذ األفكاركي د شركات ومدن وجاآلن أن ت الحاسم

 المتبادللهام اإل للتعاونأهم هدف "كان : IFH Cologneلدى معهد  دارةاإل، عضو مجلس توبرشإيفا  د. وأضافت
 اهذ أثارو -لقد وضعنا مثاالً للقيام بأشياء جديدة بروح المبادرة وثقافة الخطأ بدالً من العمل نحو الكمال م. وإحراز تقد

ً  روحال  ."في المجموعات باالنطالق واضحاً  شعوراً  أيضا

عابرة في مجموعات  - متنوعة من تخصصات اتالتجار والمصنعين وكذلك مزودي الخدموهم من  –عمل المشاركون 
فة مختلوجهات نظر جتمعت اوهكذا . يعرفوا بعضهم البعض قبل هذه المناسبة لم يكونوا من مشاركينمكونة  للقطاعات

 .بدعة ومبتكرة يمكن تنفيذها على المدى القصير والمتوسطمنتيجة أفكار ك خرجت منها. وحيةمما أدى إلى مناقشات  جداً 

ً  وى وأسرعأقإننا " ً هذ – معا األول للبيع بالتجزئة. شكراً جزيالً لجميع الشركاء  الهاكثونهذا من  ا ما استنتجه أنا شخصيا
 مديرقال ماركوس ديكمان، الهكذا  ".المرنلتقدم هذا ا ونوا على تمكيناتعو المذهلة بهذه السرعةلينا إانضموا الذين 

  . haendler-helfen-haendlern.comؤسس مبادرةوم Rose Bikes التنفيذي لشركة

ممثلين عن الوزارة االتحادية مكونة من  لجنة تحكيمتقييمها من قبل  من ثمة فكرة تم 29هناك  تكانالمسابقة في نهاية 
 bevhبالمراسلةالرابطة االتحادية للتجارة االلكترونية والتجارة و HDE رابطة التجارة األلمانيةلالقتصاد والطاقة و

ة. دعمبمبتكرة وعلى أنها جميعها  قُيمتذات أعلى قيمة مضافة محتملة التي يظهر التحليل الدقيق أن األفكار و .وأخرين
ً بدعة ممن ناحية أخرى لم يكن لكل األفكار المبتكرة والو األفكار  وكثرة بسبب تنوعوعلى القيمة المضافة.  تأثير تلقائيا

 .عملية التجريب على وشك البدءالعملي وأصبحت  تطبيقلالوقت ل اآلن حانوالجيدة تقرر تشكيل مجموعات أفكار. 

 :عن المسابقة

تجار البتعاون مع مبادرة " IFH Cologne معهد هاتعبارة عن مسابقة لألفكار نظمهو  etail hackrإن مشروع ال 
ً مجال الخدمات من  ون ومقدمويعمل التجار والمصنع وفيه. تجار"معاً من أجل ال وبشكل عابر للتخصصات  التجارة معا

. عرعاية المشرو قتصاد والطاقةالالوزارة االتحادية ل ولتوتبعد كورونا". ما " لفترةعمال مستدامة لأل ناهجمعلى تطوير 
 و Magento commerce وKey-Work و Datorama و atrify التالية ن الشركاتيالشركاء اآلخرومن بين 

ratenkauf by easyCredit  و Roqqioو SAPو.shopware 

في  "Retail Hack Talk" ال من خالل مناسبةعلى الويب والسابقة  المزيد عن النتائج على موقع م االطالع علىيمكنك
 :التالي عنوانالمزيد من المعلومات تحت التجدون مساًء.  4:30الساعة  2020أبريل  29

https://retailhack.de/insights. 
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