
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Hack at hon Telek om  Rom ania , 2 –  3 apri l ie  2016, TechHub Bucurest i  

 
C ine sunt em ? 
 
LocalHub.ro este un portal online, care pune in dialog consumatorii cu afacerile locale.  
Acopera toate domeniile de activitate din Romania si ajuta utilizatorii sa afle informatii relevante despre locurile care ii 
intereseaza si despre care vor sa afle mai multe detalii. 
De asemenea, utilizatorii pot contribui activ sugerand detalii privind programul  de functionare sau produsele preferate 
ale afacerilor din localitatea in care se afla. 
 
Reprezentantii afacerilor din Romania sunt invitati sa revendice paginile dedicate afacerilor, sa completeze cat mai 
multe detalii si sa apeleze la solutiile de promovare online pe care le ofera LocalHub.ro: listare premium, campanii 
Google AdWords, realizarea de website-uri personalizate. 
 
In prezent LocalHub.ro are o comunitate de peste 100.000 de fani pe pagina de Facebook si peste 400.000 de afaceri 
listate pe portal. 
 
 
Ce vrem:  
Dezvoltarea unei aplicatii mobile – LocalHub.ro Mobile App (Android si AppStore) 
 

 Localizarea celor mai apropiate afaceri + „travel to” folosind aplicatia de maps de pe telefon  
 Posibilitatea de logare in contul propriu 
 Interfata folosind aceleasi scheme de culori ca si varianta de desktop www.localhub.ro  
 Sistem de rating pentru afaceri 
 Review-uri pentru afaceri 
 Discount-uri perioadice / acumulare puncte in magazinele partenere (puncte ce pot fi folosite in magazinele 

online clickshop.ro si germanos.ro).   
 Optiune de notificare zilnica privind meniul de pranz (in cazul restaurantelor)  
 Sistem de rewarding pentru utilizatorii care folosesc des aplicatia  
 Adaugarea datelor de contact ale business-ului direct in agenda telefonului 
 Tabel de evenimente, cu posibilitatea de a invita prietenii prin email / retelele de socializare  

 

Cui ne adresam:  
Concursul o sa fie organizat pe echipe. Numarul de echipe o sa fie stabilit in baza unui regulament.  
 Componenta echipa: developer + designeri 
 Varsta: 25 – 35 de ani 

 
Ce ne dorim :  
 Un document sau o aplicatie demo pentru cerintele mai sus mentionate.  
 Documentul trebuie sa contina descrierea produsului dezvoltat  
 Aplicatia demo va fi dezvoltata pe Android si pe iOS 

 

Prem iu:  
 Un contract cu Telekom pentru finalizarea aplicatiei si un premiu surpriza  

http://www.localhub.ro/


 
 

 

1. Ce este LocalHub.ro? 

LocalHub.ro este un portal online, care pune in dialog consumatorii cu afacerile locale.  

Acoperim toate domeniile de activitate din Romania si ajutam utilizatorii sa afle informatii 
relevante despre locurile care ii intereseaza si despre care vor sa afle mai multe detalii.  

De asemenea, utilizatorii pot contribui activ sugerand detalii privind programul de functionare 
sau produsele preferate ale afacerilor din localitatea in care se afla. 

Reprezentantii unei afaceri au posibilitatea sa-si construiasca prezenta online pe LocalHub.ro si 
sa comunice direct cu cei interesati, prin intermediul paginilor dedicate afacerilor pe care le 
detin, oferind informatii detaliate despre afacerea pe care o reprezinta. Mai mult decat atat, 
LocalHub.ro vine in ajutorul celor care au o afacere oferind solutii pentru o prezenta online 
complexa. Reprezentantii companiilor pot alege din solutiile de realizare a website -urilor 
personalizate, care ajuta cresterea vizibilitatii printr-o prezenta online complexa. De asemenea, 
isi pot promova afacerea prin campanii dedicate Google AdWords. 

Avem peste 400.000 de afaceri listate pe LocalHub.ro, mii de reprezentanti ai afacerilor si -au 
revendicat paginile si au adaugat detalii despre acestea. In plus, pagina de Facebook 
LocalHub.ro are peste 100.000 de fani care interactioneaza zilnic si afla constant informatii noi 
despre cele mai cool localuri si afaceri din orasul lor. 

2. Te intrebi ce vei castiga? 

Credem ca un contract cu Telekom pentru dezvoltarea aplicatiei este un premiu care te va 
bucura. In plus, pregatim premii surpriza, iar in timpul hackathon-ului iti promitem ca te vei 
distra.  

3. Hackathon-ul va fi unul pentru echipe deja formate sau se vor forma echipe in cadrul 
evenimentului?  

Daca ti-ai pus aceasta intrebare atunci ne bucuram ca ti-a atras atentia anuntul nostru. Te 
asteptam atat pe cont propriu (poti forma daca vrei chiar in cadrul evenimentului o echipa), cat si 
cu developerul / designerul preferat cu care lucrezi deja.  

4. Aplicatia este una pentru end useri sau pentru reprezentantii afacerilor?  

Ne dorim sa venim atat in ajutorul celor care cauta cea mai buna pizza in oras sau cel mai mare 
festival din apropiere, cat si a reprezentantilor afacerilor care vor sa fie mai aproape de clientii lor 
si inteleg ca promovarea online este cu adevarat importanta. 

Cu toate acestea, vrem ca aplicatia de mobil sa fie dezvoltata in principal pentru consumatori.  

Ne dorim ca acestia sa gaseasca rapid cele mai noi afaceri din orasul lor si sa fie la curent cu 
toate restaurantele, cluburile sau cafenelele lansate. 

 



 
 

 

5. Cum va fi implicata echipa de developer care a dezvoltat varianta web a LocalHub.ro? 

Avem raspunsuri la toate intrebarile si putem pune la dispozitie un manual cu informatii tehnice, 
daca este necesar. 

Credem insa ca un produs care inoveaza are nevoie de multa libertate, asa ca o oferim pe 
deplin.  

6. Va exista un eveniment in sine cateva zile in care se va lucra la livrabile sau echipele vor lucra 
acasa? 

Ne dorim sa ne cunoastem si sa impartasim experiente impreuna, asa ca timp de 2 zile vrem sa 
lucram in echipa cu voi, sa fim aproape si sa va ajutam atunci cand este nevoie. 

Stim in acelasi timp faptul ca un proiect bun are nevoie de timp, asa ca dupa cele 2 zile, daca 
aplicatia nu este finalizata, continuam proiectul.  

7. Cine poate participa la eveniment? 
 
Oricine. Important e sa dai dovada de pasiune in ceea ce faci si sa vrei sa schimbi mediul de 
afaceri din Romania, impreuna cu noi.  
Esti pe cont propriu, ai lucrat la proiecte mari sau mici, ai sau nu o afacere in spate? Noi te 
asteptam la Hackathon. 
 
8. Cum se va stabili echipa castigatoare? 
 
Se vor analiza in mod egal atat elementele de grafica, cat si elementele tehnice. Aplicatia trebuie 
sa fie in look&feel-ul portalului LocalHub.ro si sa respecte cat mai multe puncte din brief-ul initial. 
Specialistii din cadrul Telekom Romania vor testa functionalitatile aplicatiei si vor stabili care 
sunt etapele urmatoare pentru dezvoltarea acestora.  
 
9. Ai intrebari? 
 
Scrie-ne la st artups@telekom.ro si iti raspundem in cel mai scurt timp. 
 
10. Iti suna bine tot? Cum te poti inscrie?  
 
Trimite-ne un email la s tartups@telekom.ro pana la 31 martie 2016 si te asteptam la TechHub cu 
zambetul pe buze, in weekendul 2 – 3 aprilie 2016. 
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