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النسيج يواكب التقاليد واألعراف

املقصد األول للدباغني املتجولني املهرة من جميع أنحاء أملانيا: ميتسينجني. جعلت 

حرفة الدباغة التقليدية املوقع نقطة التقاء مهمة ومقر صناعة املنسوجات والجلود.

اسم يدخل تاريخ املوضة

يحظى تأسيس محل الخياطة Boss عىل يد Hugo Ferdinand Boss بأهمية 

كبرية يف نشأة Outletcity. حيث غزت ِبَدل Boss عامل املوضة الرجايل مبرور األعوام التي 

تلت نشأته.

رقم 1 يف مجال البيع من منافذ املصنع

فتحت رشكة Hugo Boss تحت إدارة األحفاد Uwe و Jochen Holy أبوابها ملنافذ البيع من 

املصنع ألول مرة. وهي فكرة بسيطة ضمنت للرشكة لقب الريادة.

مدينة داخل املدينة

 Jochen Holy و Uwe يف عام 1993 أسس Hugo Boss AG كليًا عن رشكة Holy بعد انفصال عائلة

رشكة Holy GmbH & Co. KG كرشكة إدارة عقارات. لذلك تعد األرايض التي تديرها الرشكة وتطورها نقطة 

.Outletcity Metzingen انطالق املركز التجاري الحايل

رقم 1 يف أملانيا

 وضعت املاركات Bally و Escada و !Joop بجانب Hugo Boss حجر األساس الستكامل بناء مركز

Outletcity Metzingen .وبالتايل بزغ فجر أول مركز أوتليت يف أملانيا.

التحول إىل رشكة مساهمة

HOLY AG إىل رشكة Holy GmbH & Co. KG تحويل رشكة

منو عائلة املوضة واألزياء

يضم مركز Outletcity حاليًا أكرث من 40 متجرًا مام يوفر للزوار تشكيلة منتجات متنوعة وشاملة بدًءا من املنتجات الفاخرة ومروًرا باملنتجات 

املميزة ومالبس األعامل والكاجوال واملالبس الرياضية ووصواًل إىل مالبس مامرسة الرياضة يف األماكن املفتوحة.

رقم 1 يف املشهد اإللكرتوين عاملًيا

تأسيس أول متجر إلكرتوين ملتاجر األوتليت: outletcity.com. ويف اآلونة الحالية يوفر املتجر اإللكرتوين تشكيلة تضم أكرث من 350 ماركة تجارية 

فاخرة ومميزة تختلف جزئيًا عن التشكيلة املتاحة يف املتاجر نفسها.

مصالح عاملية

تزايد عدد املتاجر يف أجواء تصميامت حقيقية إىل ما يزيد عن 70 متجرًا. ونتيجة لذلك جعل نجوم املوضة العامليني مركز Outletcity نقطة جذب لعشاق املوضة 

واألزياء من كل أنحاء العامل.
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2018 رقم 1 مقارنة بكل أوروبا1

 Outletcity Metzingen متنافسة بني 174 مركز أوتليت وفائز واحد: مركز

 ecostra التجاري الذي يضم حاليًا أكرث من 100 متجر. وفًقا لرشكة االستشارات

الرائدة يف هذا املجال فإن املركز التجاري حقق النجاح األكرب من الجانب االقتصادي.

مظهر جديد، رؤية جديدة

عام اإلنجازات! اُفتتح 16 متجرًا آخر يف منطقة Gaenslen & Völter املفتتحة حديثًا ومن 

بينهم أوتليت BOSS األكرب عامليًا. وبالتوازي جعل إنشاء تطبيق Outletcity App عملية 

التسوق تصل إىل نطاق ذيك. وبفضل هذه النسخة الرقمية ال يتمتع العمالء بخدمات مساعدة 

 Outletcity للتسوق يف متناول أيديهم فحسب، وإمنا تضاعفت الفائدة: إذ بصفتهم أعضاًء يف نادي

Club فإنهم يجمعون نقاطًا ويحصلون عىل مكافآت عىل ثقتهم.

أكرب أوتليت يف أوروبا2

مع افتتاح ساحات Enzian يزداد ثراء تشكيلة املاركات يف Outletcity مباركات جديدة: حيث توفر 

مستلزمات املنزل والجامل واملعيشة تجربة تسوق شاملة من الدرجة األوىل متتد إىل منزلك الخاص.

متجر التسوق عرب اإلنرتنت يصبح ساحة تسوق كبرية

 Omnichannel Outlet( يدعم متجر التسوق عرب اإلنرتنت مركزه بوصفه متجرًا رائًدا متعدد قنوات التواصل

Business( ويقتحم أعامل التسوق عرب اإلنرتنت. فباإلضافة إىل األزياء ستُقدم عىل املدى البعيد منتجات أخرى مثل 
الُحيل ومستلزمات التجميل واملنتجات املنزلية واملعيشية وذلك إلثراء تشكيلة املنتجات املعروضة.

وذلك وفًقا لتصنيف ”تقرير أداء مراكز األوتليت يف أوروبا 2018“ الصادر عن ecostra GmbH يف فيسبادن بالتعاون مع Troyes  ،magdus. ويستند التقرير إىل استبيان أجري عىل مستوى أوروبا 

ملصنعي املاركات العاملية بشأن األداء االقتصادي لكل املتاجر التي يديرونها يف مراكز األوتليت املختلفة.

 ،ecostra GmbH بناء عىل مساحة التسوق والحجم - التقرير الخاص باملتاجر "مراكز األوتليت يف أوروبا" صفحة 25، )سبتمرب 2021( الصادر عن

www.ecostra.de/studien_und_marktberichte/outlet-centres-europe_2021-09.pdf


