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Wolt umożliwia kurierom wypożyczanie e-
rowerów i skuterów
Od października kurierzy współpracujący z Wolt będą mieli możliwość
wypożyczania e-rowerów oraz skuterów elektrycznych. To ekologiczne
rozwiązanie, które umożliwi zwiększenie wydajności, a równocześnie  ułatwi
pracę osobom, poruszającym się po bardziej wymagających terenach. Nadal
jednak, to tradycyjne rowery pozostają głównym środkiem lokomocji tysięcy
niebieskich kurierów, spośród których wielu to pasjonaci jazdy na dwóch
kółkach. 

Kurierzy współpracujący z Wolt, fińską platformą specjalizującą się w szybkich dostawach dań

restauracyjnych oraz zakupów, to w zdecydowanej większości miłośnicy zdrowego stylu życia.

To również ludzie, którzy zachowując dużą niezależność, zarabiają na swojej pasji. Ale korzyści z

tego odnosi każdy z nas, ponieważ rowery, które są w użyciu od ponad dwustu lat, są najbardziej

przyjaznym dla środowiska środkiem transportu. Dlatego też, jak  każde z wyjątkowych

rozwiązań, uhonorowane zostały swoim świętem - obchodzonym 24 października

Międzynarodowym Dniem Roweru. 

Działalność naszej platformy opiera się o dwa filary. Pierwszy to nowoczesne technologie.

Dzięki nim jesteśmy w stanie skoordynować system szybkich dostaw. Drugi to kurierzy, z

którymi współpracujemy, a którzy każdego pokonują dziesiątki kilometrów, dostarczając

zamówienia na czas. Większość z nich to miłośnicy kolarstwa, którzy nie rozstają się ze swoimi

rowerami. I chociaż teoretycznie pracę kuriera rowerowego wykonywać może każdy, to w

praktyce okazuję się, że bez  tej kolarskiej pasji, trudno jest długo wytrwać w tym zawodzie –

mówi… 
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Codzienna, długa jazda na rowerze to spore wyzwanie. Wie o tym …, który jako kurier,

współpracuje z Wolt od … lat. Rozpocząłem współpracę w Wolt w … . Na początku traktowałem

to zajęcie, jak pracę dorywczą. Ale dość szybko przekonałem się, że to dla mnie doskonałe

rozwiązanie, ponieważ zarabiam na tym, co najbardziej lubię robić. Oczywiście to zajęcie

wymagające kondycji fizycznej, zwłaszcza, kiedy rośnie liczba zamówień lub jeśli trzeba jeździć

po trudniejszych terenach – mówi …. . 

Z myślą o takich sytuacjach Wolt nawiązał współpracę z partnerem oferującym wynajem e-

rowerów oraz skuterów elektrycznych. To rozwiązanie, którego celem jest zwiększenie

wydajności i mobilności w wymagających lokalizacjach. Ale  równie istotnym jest fakt, że jest to

usprawnienie, które nie przynosi szkód dla środowiska naturalnego. Zarówno e-rowery, jak i

skutery elektryczne są jednośladami niskoemisyjnymi. A to w przypadku Wolt ma ogromne

znaczenie, ponieważ firma przywiązuje dużą wagę do zrównoważonego rozwoju. Dąży między

innymi do zachowania neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Dzięki specjalnie

opracowanemu modelowi, jest w stanie określić poziom emisji generowanej przez każde

zamówienie. Proporcjonalnie do jego wielkości, Wolt przekazuje fundusze na projekty, których

celem jest odbudowa lasów w Kolumbii i Amazonii. 
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