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Vis daugiau parduotuvių jungiasi prie el.
prekybos platformų
Išmaniuoju telefonu maistą į namus įpratę užsisakyti gyventojai vis dažniau
ima naudotis ir kitomis „Wolt“ paslaugomis – užsisako gėlių, kosmetikos
gaminių, namų apyvokos daiktų ir kitų prekių. Prie žinomos platformos
jungiasi vis daugiau partnerių. Pastarąjį mėnesį prie programėlės prisijungė
38 skirtingos parduotuvės.

„Per pastaruosius metus pirkimo internetu tendencijos labai pasikeitė. Šalies gyventojai vis

dažniau greitai ir patogiai užsisako tiek restoranų ar kavinių patiekalus į namus, tiek prekes iš

įvairių parduotuvių. Vis aktyvesnė partnerysčių plėtra ir didesnis prekių asortimentas palaiko

gyventojų įpročių kaitą. Žmonės vertina mūsų paslaugų ir elektroninės prekybos privalumus,

nes tai leidžia jiems sutaupyti laiko, kurį gali skirti šeimai, pomėgiams, poilsiui po darbų.

Nebereikia vykti į parduotuvę bei stovėti eilėse. Taigi, pastaruoju metu Lietuvoje sparčiai auga

ne tik patiekalų, bet ir kitų prekių pristatymo paslaugų paklausa“, – pasakoja L. Ristal, „Wolt“

vadovė Baltijos šalims.

Prie „Wolt“ programėlės per pastarąjį mėnesį prisijungė daugiau nei 35 nauji partneriai, tarp

kurių – parfumerijos ir kosmetikos tinklas „Douglas“, kosmetikos ir higienos prekių parduotuvė

„Body Shop“, netrukus prisijungs ir „Make Up For Ever“ tinklas, „Elevita“ parduotuvės.

Programėlėje taip pat galima rasti tokias elektronikos prekių parduotuves kaip „Samsung“,

„Topo centras“, „Lemona“ ir kt.

„Nuoseklus partnerių skaičiaus augimas yra iššūkis ir mums, tačiau labai aiškiai matome, jog

tokios paslaugos paklausa – didžiulė. Dabar dar geriau atliepsime klientų poreikius bei

padėsime jiems sutaupyti daugiau laiko. Be to, tai – dar vienas žingsnis link mūsų vizijos, kad

Lietuvos gyventojams miestuose, kuriuose veikiame, prekės ar produktai būtų per pusvalandį

pristatyti iki jų namų durų“, – priduria Liis Ristal.
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„Wolt“ programėlė Lietuvoje pradėjo veikti kaip maisto pristatymo iš restoranų ir kavinių į

namus platforma. Kompanijos veikla šalyje stabiliai augo ir plėtėsi: pradėtos pristatyti gėlės iš

skirtingų butikų bei maisto prekės iš kepyklėlių bei krautuvėlių, o šių metų gegužės mėnesį

pradėtas bendradarbiavimas su prekybos tinklu RIMI. Naudojantis „Wolt“ programėle jau

galima įsigyti daugiau nei 25 tūkst. ne maisto prekių iš skirtingų parduotuvių.
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