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Wolt – no ēdiena līdz Ziemassvētku eglītei vai
datoram pie mājas durvīm; ko pasūta
iedzīvotāji?
No ēdiena un pārtikas preču piegādes Wolt ir attīstījies par lietotni dažāda
veida pasūtījumu veikšanai. Jau 23 pasaules valstīs pārstāvētais uzņēmums
līdz māju vai biroja slieksnim piegādā arī ziedus, kosmētiku, elektroniku un
daudzas citas preces. Wolt ir apkopojis neparastākās lietas, ko cilvēki
dažādās valstīs ir pasūtījuši. 

Tā, piemēram, Gruzijā (Wolt tur sadarbojas ar kompāniju, kas pārdod baseina aprīkojumu) ar

Wolt starpniecību tika pasūtīta 25 metrus gara šļūtene. Tā ir garākā lieta, ko Wolt līdz šim ir

piegādājis.

Pagājušajos Ziemassvētkos Wolt piegādāja 2,2 metrus augstu Ziemassvētku egli klientam

Varšavā. Svētku laikā Wolt piegādā Ziemassvētku eglītes cilvēkiem daudzās pilsētās, un īpaši

populāri šādi pasūtījumi ir Somijā. 

Vērtīgākais pirkums, kas veikts ar Wolt starpniecību, ir 2708 eiro apmērā par trīs Apple

produktiem: planšetdatoru iPad Pro 12,9 ar klaviatūru Magic Keyboard Black un Apple Pencil

2. Tāpat jāatzīmē, ka Wolt lietotnē cilvēki regulāri iegādājas arī dažādus Samsung produktus. 

Wolt vadītāja Baltijā Līsa Ristala (Liis Ristal) norāda, ka cilvēki uz mājām nu jau pasūta ne tikai

ēdienu, bet sagaida, ka ar vienas lietotnes starpniecību būs iespēja iegādāties arī citas sadzīvē

nepieciešamas preces. Tāpēc Wolt iegādājamo preču saraksts tiek papildināts teju katru dienu.

“Šobrīd sadarbojamies ar vairāk nekā 200 mazumtirdzniecības partneriem Latvijā un Igaunijā,

kā arī ar 260 partneriem Lietuvā,” atzīmē L. Ristala.
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“Latvijā mēs esam piegādājuši biļetes muzeja apmeklējumam, savukārt kādam klientam

Zviedrijā pusnaktī - jauno Iron Maiden albumu. Igaunijā viena pasūtījuma ietvaros esam

piegādājuši 80 picas, bet Lietuvā viens restorāns saņēma pasūtījumu, kas iztukšoja visus tā

krājumus - restorāna īpašniekam pat esot nācies slēgt restorānu un doties uz veikalu, lai

iegādātos preces, kas nepieciešamas visa pasūtījuma sagatavošanai. Valentīndiena izceļas ar

daudziem ziedu pasūtījumiem Baltijas valstīs, bet darba svētkos jeb tā sauktajā “May Day”

klientiem Somijā esam piegādājuši milzīgu daudzumu balonu,” stāsta L. Ristala. 

Ar Wolt starpniecību bieži tiek pasūtīti mobilie telefoni, kā arī mājas elektronika, piemēram,

putekļsūcēji, matu fēni, blenderi un citas lietas. Šobrīd novērojams liels pieprasījums pēc

skaistumkopšanas precēm, piemēram, skropstu tušas un smaržām. 

Pēc L. Ristalas teiktā, pieprasījums pēdējā laikā ir pieaudzis vairākkārt, un krietni pārsniedz

uzņēmuma šī gada prognozes. “Esam par to gandarīti, jo tas nozīmē, ka daudziem

uzņēmumiem esam palīdzējuši audzēt pārdošanas apjomus, bet mūsu kurjerpartneriem –

iespēju nopelnīt”, skaidro Wolt vadītāja Baltijā. 

Kopumā kopš šī gada sākuma tūkstošiem kurjerpartneru, restorānu un mazumtirdzniecības

uzņēmumu ir uzsākuši sadarbību ar Wolt platformu Baltijā. Rīgā un Tallinā Wolt pakalpojumus

šobrīd izmanto 20% pieaugušo, bet Viļņā tie ir 22%. “Mūsu komanda jau ir divkārt lielāka,

salīdzinot ar šī gada sākumu, un mēs arvien turpinām meklēt cilvēkus vairākām pozīcijām visā

Baltijā,” Wolt izaugsmes tempu komentē L. Ristala.
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