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Közel száz alapélelmiszer árát csökkenti 15
százalékkal a Wolt Market
A Wolt Market közel száz, a heti bevásárláshoz szükséges alapélelmiszer és háztartási cikk

árának csökkentését jelentette be november 8-tól. Az árcsökkenésben részt vevő termékek a

korábbi árnál átlagosan 15 százalékkal fognak kevesebbe kerülni a Wolt Market online

áruházában, így a vásárlók megfizethető áron, gyorsan és kényelmesen juthatnak minőségi

élelmiszerekhez és háztartási cikkekhez.

Az akár fél órán belüli kiszállítást biztosító online élelmiszerlánc, a Wolt Market közel 15

termékkategóriában, csoportonként többféle élelmiszert és háztartási terméket kínál majd a

korábbinál jóval alacsonyabb árakon. Ezek olyan alapvető, minden magyar család és háztartás

számára fontos élelmiszerek és háztartási cikkek, mint például a tej, sajtfélék, joghurtok és

vajak, gabonapelyhek, kekszek, felvágottak, friss hús, rizs, üdítőitalok, valamint takarító-és

mosószerek, illetve papíráruk. 

 

„A Wolt Market az indulás óta eltelt egy évben egyre népszerűbbé vált a vásárlók körében, mi

pedig azon dolgozunk, hogy az áraink továbbra is versenyképesek legyenek. Célunk, hogy az

üzleteinkben a legfontosabb termékeket tartósan elérhető áron kínáljuk, így a vásárlóink

gyorsan és kényelmesen jussanak megfizethető árú és minőségi élelmiszerekhez. Ez az első

alkalom, hogy ilyen sok terméket érintő árcsökkentést vezetünk be és izgatottan várjuk, hogyan

fogadják a vásárlók” – mondja Törös Gábor, a Wolt Market ügyvezető igazgatója. 

A Wolt Market az árcsökkentés mellett továbbra is rendszeresen tervez egyéb, időszakosan

elérhető kedvezményes ajánlatokat is. Emellett a „Ments meg” menüpontban folyamatosan

akciós árakon elérhetők a közeli lejáratú termékek, amellyel a Wolt Market az

élelmiszerpazarlás ellen is tenni kíván.
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ABOUT WOLT

A Wolt egy helsinki székhelyű technológiai vállalat, amely hihetetlenül egyszerűvé teszi a legjobb éttermek,
élelmiszerboltok és egyéb helyi üzletek felfedezését és a termékeik házhozszállítását. A Wolt küldetése, hogy a
városokat jobb hellyé tegye a vásárlók, a kereskedők és a futárok számára egyaránt. A Wolt felületének
köszönhetően egy alkalmazáson keresztül a vásárlók bármit rendelhetnek, amire szükségük van, a kereskedők
könnyebben tudják eladásaikat lebonyolítani, míg a futároknak rugalmas munkaidőt, versenyképes fizetést
biztosít a cég. Ennek érdekében a Wolt a helyi logisztikától kezdve a kiskereskedelmi szoftvereken át a pénzügyi
megoldásokig számos technológiát fejleszt, valamint saját élelmiszerüzleteket üzemeltet Wolt Market néven. A
Woltot 2014-ben alapították, és 2022-ben egyesítette erőit a DoorDash-sel. A DoorDash ma 27 országban
működik, ebből 23-ban a Wolt termékével és márkájával.

A Wolt Market egy online elérhető áruház: a Wolt applikáción keresztül rendelt termékeket

akár 30 percen belül házhoz szállítja a Wolt futár partnere, ahogyan azt a vásárlók az éttermi és

kiskereskedelmi rendelések esetében már megszokhatták. A Wolt Market éppen egy évvel

ezelőtt nyitotta meg első magyarországi üzletét Budapesten. Az üzletlánc elmúlt évben

folyamatosan bővült, ma már hét egységet üzemeltet országszerte. Hat budapesti üzlet mellett

jelenleg Pécsen is elérhető a szolgáltatás. 

„Az indulásunk óta eltelt egy évben azon dolgoztunk, hogy a Wolt Market többféle vásárlói

igényt is kielégítsen. Ma már nemcsak azok kattintanak a Wolt Marketre, akik főzés közben

veszik észre, hogy elfogyott egy fontos hozzávaló, hanem azoknak is elérhető árú szolgáltatást

nyújtunk, akik rendszeresen szeretnék a heti bevásárlást elintézni sorban állás nélkül” - tette

hozzá Törös Gábor.  
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