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Food for thought...  every day!

�  YOLENI’S - WOLT

ΝΈΑ ΣΥΝΈΡΓΑΣΊΑ ΓΊΑ DOOR TO DOOR ΔΊΑΝΟΜΉ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ GROCERY_

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

Από σήμερα ξεκίνησε και επίσημα η διεύρυνση της συνερ-
γασίας της Yoleni’s με τη Wolt, για door to door διανομή 
προϊόντων. 
“Θέλαμε εδώ και καιρό να κάνουμε ένα Yoleni’s Deli Corner 
στην πλατφόρμα της Wolt, με σκοπό να εξυπηρετούμε 
όσους θέλουν να προμηθευτούν προϊόντα του καταστήμα-
τος, αλλά δεν έχουν το χρόνο να περάσουν από αυτό. Πλέ-
ον, το momentum είναι κατάλληλο για να περάσουμε και 
στη νέα εποχή του delivery μέσα από τη Wolt”, αναφέρει 
στο FnB Daily ο Marketing Manager της Yoleni’s, Γιάννης 
Γεωργιάδης, εξηγώντας ότι “υπάρχουν ανάλογα case study 
στο δίκτυο της Wolt στο εξωτερικό, όπου κάνει delivery και 
σε non food προϊόντα. Οπότε, κάπως έτσι ξεκίνησε η ιδέα”.

INFO 
Διανομή: Ακτίνα 5 χλμ. από το κατάστημα

Χρόνος παράδοσης: 25’-30’
Ελάχιστη παραγγελία: €30

Διαθέσιμοι κωδικοί: 150

ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΥΠΑΘΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
“Θέλαμε να δώσουμε ακόμα ένα option στους καταναλω-
τές, που είναι κλεισμένοι στα σπίτια τους, να παραλάβουν 

γρήγορα, με ασφάλεια, χωρίς τις καθυστερήσεις των εται-
ρειών courier, grocery προϊόντα, μερικά από τα οποία για 
λόγους ευπάθειας μπορούσαν να τα πάρουν μόνο από το 
κατάστημα”, επισημαίνει ο κ. Γεωργιάδης. 
“‘Εχουν μπει προϊόντα αμιγώς grocery, τα οποία αφορούν 
σε γάλα, μέλι, ελαιόλαδο, αλλαντικά, τυριά, ζυμαρικά, 
όσπρια, σάλτσες, ελιές, αλλά και ευαίσθητα προϊόντα, 
όπως μοναστηριακά γάλατα για παράδειγμα, τα οποία δεν 
θα μείνουν στη μεταφορική για να παραδοθούν μετά από 
δύο ημέρες. Τώρα, μπορεί να τα πάρει μέσω της Wolt”, 
εξηγεί.

ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
Στην υπηρεσία, θα προστεθούν και άλλοι κωδικοί τις επό-
μενες μέρες, ενώ η Wolt για την πρώτη παραγγελία δίνει 
έκπτωση €5. ”Υπάρχει αφθονία στο κωδικολόγιο. Θέλουμε 
να βάλουμε και κάποια προϊόντα μαναβικής, φρέσκο ψωμί 
φούρνου, ενώ όσον αφορά στη λίστα κρασιών, έχουμε 
ξεκινήσει με μικρή λίστα από δικά μας κρασιά, του brand 
Great και θα προστεθούν και κάποια ιδιαίτερα αναψυκτικά, 
που έχουμε και στο κατάστημα”.
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