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Tylko z Wolt ubrania i akcesoria z Local Heroes
w ciągu jednego dnia w Twoim domu!
Wolt otworzył się na modę i nawiązał współpracę z Local Heroes –
streetwearową marką, skierowaną do młodych, niezależnych, ludzi. Dzięki
fińskiej platformie, oferującej szybkie dostawy, po raz pierwszy, ubrania i
akcesoria polskiej firmy, dotrą do klientów w tym samym dniu, w którym
zostały kupione za pośrednictwem platformy Wolt. 

Co łączy Wolt - fińską platformę, oferującą szybkie dostawy oraz Local Heroes - polską markę

odzieżową? Odpowiedź jest prosta – podążanie za trendami oraz znajomość potrzeb

konsumentów. Ci zaś oczekują modnych, wygodnych ubrań, którymi mogą cieszyć się tu i teraz.

Od sierpnia, dzięki współpracy Wolt i Local Heroes, stało się to możliwe. Każdy, kto złoży

zamówienie za pośrednictwem platformy Wolt, może je mieć w domu jeszcze tego samego dnia.

Usługa realizowana jest na terenie Warszawy i obejmuje: Pragę Północ, Pragę Południe,

Mokotów, Śródmieście, Ochotę, Wolę i Żoliborz. To innowacyjne rozwiązanie, które łączy oraz

optymalizuje doświadczenie sprzedaży detalicznej z usługą szybkiej dostawy. Niewątpliwym

atrybutem zakupów robionych za pośrednictwem Wolt, jest fakt, że firma oferuje unikalny na

rynku standard obsługi klienta - średni czas udzielenia odpowiedzi na live chat wynosi 20 - 30

sekund, a z użytkownikami kontaktują się pracownicy zatrudnieni na miejscu, a nie chatboty.

Zakupy z dostawą do domu stały się symbolem naszych czasów. O ile jednak dostawy artykułów

spożywczych są dość powszechne, o tyle kupowanie ubrań za pośrednictwem platform, takich

jak Wolt, ciągle jest jeszcze nowością. Widzimy jednak, że coraz liczniejsza grupa konsumentów,

zwłaszcza młodszych, korzysta z tego typu rozwiązań, ceniąc wygodę i oszczędność czasu. Dla

nas ten rozwijający się trend stał się impulsem do nawiązania partnerstwa z Local Heroes. To

współpraca, która pozwoli nam przenieść nasze dotychczasowe doświadczenia, związane z

realizacją szybkich dostaw, na nowe obszary działalności – Wojciech Chmielewski, Retail

Business Manager Wolt Polska
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Możliwość kupowania naszej odzieży za pośrednictwem platformy Wolt to doskonała opcja dla

tych, którzy cenią wygodę, ale też idealne rozwiązanie dla wszystkich potrzeb last minute. Teraz,

bez wychodzenia z domu, można otrzymać szybką dostawę w Warszawie z naszego sklepu,

znajdującego się przy ulicy Mokotowskiej 49. Otwiera to drogę dla nowej generacji handlu

detalicznego, który poprzez platformę internetową będzie oferował innowacje i doznania na

najwyższym poziomie – Kacper Klisz E-commerce Director, Local Heroes Sp. z o.o. 

Założony w 2014 roku w Helsinkach Wolt przywiązuje dużą wagę do zrównoważonego rozwoju.

Firma 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. 

Local Heroes, powstała w 2013 roku jako mała firma produkująca koszulki, rozrosła się w

renomowaną markę streetwearową, która jest rozpoznawalna i ma rzeszę fanów na całym

świecie. Zainspirowana kulturą młodzieżową i innowacyjnością Local Heroes stara się podążać

za aktualnymi trendami swoich klientów.
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