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Täna avati Karlovas Tartu esimene Wolt Marketi
pilvepood – esimestel nädalatel on kojuvedu
tasuta
Esimene Wolt Market avas täna Tartus Karlovas virtuaalsed uksed ja
muudab sellega igapäevaste ostude tegemise veelgi sujuvamaks. Kaupluse
valikus on üle 2000 erineva toote, mida muudetakse ja täiendatakse
vastavalt klientide soovidele. Esimestel nädalatel on kojuvedu kõikidele Wolt
Marketi Tartu tellimustele tasuta.

Pilvepood on juba kolmas Wolt Market Eestis. Esimesed kaks avati
Tallinnas.

„Teame, et Tartu inimesed on meid juba oodanud ja meil on väga hea meel,
et saame lõpuks avada siin täiesti uue pilvepoe. Peamiselt tahame aidata
inimestel igapäevaselt aega säästa ja lasta neil keskenduda asjadele, mis on
päriselt olulised. Ootame põnevusega, kuidas pood vastu võetakse ja kuidas
inimesed seda aja jooksul kasutama hakkavad,“ ütles Wolt Marketite
välisturgudele laienemise eest vastutav Olli Rissanen.

Tartus toidupoodide valik Wolti platvormil aina kasvab ja täna avati ka Wolt Marketi pilvepood.

Wolt Market Karlova on juba kolmas Wolt Market Eestis. Esimesed kaks avati Tallinnas.

Tartlaste jaoks on valikus üle 2000 erineva toote alates toidust kuni igapäevaste

tarbeesemeteni. Valikut muudetakse ja täiendatakse aja jooksul vastavalt klientide soovidele.

Tellimusi saab teha läbi Wolti rakenduse või Wolti kodulehelt ja seejärel valida kojuveo või ise

järgi minemise vahel. Tellimusi saab ka ette teha ja soovitud tarneaja saab määrata viie minuti

täpsusega. Kõiki kojuvedusid teevad Wolti kuller-partnerid, kellel on olemas vajalikud

vahendid nagu külmakotid ja -alused, et vedada toidukaupa ja hoida külmaahelat.
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„Teame, et Tartu inimesed on meid juba oodanud ja meil on väga hea meel, et saame lõpuks

avada siin täiesti uue pilvepoe. Peamiselt tahame aidata inimestel igapäevaselt aega säästa ja

lasta neil keskenduda asjadele, mis on päriselt olulised. Ootame põnevusega, kuidas pood vastu

võetakse ja kuidas inimesed seda aja jooksul kasutama hakkavad,“ ütles Wolt Marketite

välisturgudele laienemise eest vastutav Olli Rissanen.

Kõige esimene Wolt Market avati Helsingis 2020. aasta kevadel. Sellest alates on Wolt Market

laienenud mitmetesse riikidesse, sealhulgas Taani, Kreeka, Tšehhi ja Poola. Tallinnas avati kaks

Wolt Marketi poodi eelmise aasta detsembris, kuhu otsitakse aktiivselt uusi inimesi

kollektiiviga liituma.

„Meie kogemus teiste turgude ja eriti Tallinna põhjal on olnud väga julgustav ja me usume, et

me oleme avastanud väga hästi toimiva mudeli. Samal ajal on alati kohti, kus me saame veel

edasi areneda ja töötame kõvasti edasiliikumise nimel ja võtame kuulda kogu tagasiside, mis

meile antakse,“ lisas Rissanen.
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