Retail Hulp Ministerie van EZK

De challenge
Het ministerie van EZK wil een oplossing om
retailers te helpen innoveren. Níet alleen om de
retailer te helpen tijdens corona maar ook om
de retailer te helpen succesvol te worden en
hun concurrentiepositie te verbeteren. Door
middel van interviews, co-creatie sessies én
online testen hebben wij gebruikersonderzoek
gedaan met zowel kleding retailers als andere
belanghebbenden. Als oplossing hebben wij
Retail Hulp ontwikkeld. Een website waar
retailers naast het krijgen van de nodige
informatie, óók gelijk aan de slag kunnen gaan
met het innoveren van hun bedrijf.

Werkwijze

Door middel van interviews, co-creatie sessies én online
testen hebben we gebruikersonderzoek gedaan met zowel
retailers als andere belanghebbenden, denk aan INretail. Niet
alleen hebben we het design en de inhoud getest, óók zijn we
in gesprek gegaan over het businessmodel.

Uit onderzoek is gebleken dat de kledingbranche het meest is
getroﬀen door de pandemie. Daarom hebben we ons
speciﬁek gericht op deze groep. Met succes! Er is namelijk
interesse in uitbreiding naar andere branches. We willen
daarom in de toekomst uitbreiden naar de andere branches.

Resultaat
Van de winkelier is verwacht dat ze alles weten,
bijvoorbeeld hoe geldzaken werken én wat de juiste
marketingstrategie is. Tijdens de corona periode,
speciﬁek de lockdown, is gebleken dat snel aanpassen
niet goed mogelijk is voor deze groep. Er zijn genoeg
websites waar informatie te vinden is, denk aan INretail
en Retail Insiders. Échter vertellen deze platformen wel
wát de retailer moet doen, maar niet hóe. Hierdoor
moet de retailer alsnog zelf alles uitzoeken. Dit kost
enórm veel tijd, aangezien ze vaak alleen of met zijn
tweeën de zaak runnen. Dé oplossing is Retail Hulp.
Een website waar retailers naast het krijgen van de
nodige informatie, óók gelijk aan de slag kunnen gaan
met het innoveren van hun bedrijf. Er wordt niet alleen
verteld dát het opzetten van een website slim is, maar
ook hóe ze dit het beste kunnen doen. Daarnaast
hebben we een keuzehulp ontwikkeld. Deze begeleid
de retailer in het direct vinden van de juiste informatie
die aansluit bij hun vraag.
Wil jij net zoals het ministerie van EZK een innovatieve
oplossing voor jouw probleem? Ben je benieuwd wat
het voor jou kan betekenen? Neem dan contact met
ons op via: mailto:info@ideaology.nl
info@ideaology.nl of 040-294132
tel:0402094132

https://ideaology.nl/

