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Veikon Kone ja Wolt yhteistyöhön
 
Veikon Koneen verkkokauppa palvelee nyt entistäkin monipuolisemmin ja nopeammin, kun Veikon
Kone solmi yhteistyösopimuksen Woltin kanssa. Ruuan kotiinkuljetuspalveluista tunnettu
suomalainen teknologiayritys Wolt on hyvää vauhtia laajentamassa palveluitaan myös
vähittäiskaupan puolelle, ja näin ollen yhteistyö Veikon Koneen kanssa on luonteva jatkumo tälle
kehitykselle. Kodinelektroniikkaliikkeen valikoimiin kuuluu runsaasti tuotteita, jotka kokonsa
puolesta sopivat mainiosti ripeiden Wolt-lähettien toimituspalettiin. Yhteistyö aloitetaan Huawein
tuotteilla.

“Alati kasvava verkko-ostaminen kiihtyi entisestään koronan myötä. Kotoilu toi aivan uusia
asiakasryhmiä verkkoon ja tottuneetkin käyttäjät ovat olleet entistäkin aktiivisempia. Myös
vaatimustaso tuotteiden ja palveluiden suhteen on kasvanut. Kun asiakas on ostopäätöksensä
verkossa tehnyt, niin silloin alkaa odottaminen. Mitä nopeammin saamme tuotteen asiakkaalle, sitä
tyytyväisempi hän tietysti on”, kertoo Veikon Koneen toimitusjohtaja Panu Vainio.

Perinteiselle verkkokaupalle korona-aika on tuonut myös haasteita toimitusaikojen suhteen. Tähän
tilanteeseen pikatoimitusten pioneeri Wolt on mitä mainioin ratkaisu. Kun kotona kaivataan
esimerkiksi uutta aktiivisuusranneketta tai laadukkaita langattomia kuulokkeita, on luontevaa
nykyisin Woltittaa ne.

“Nopea ja vaivaton kotiinkuljetus on kasvattanut suosiotaan kuluttajien keskuudessa. Olemme
innoissamme, että voimme yhdessä kumppaneidemme kanssa tarjota entistä mutkattomamman
tavan hankkia Huawei-laitteita", kertoo Huawein myyntipäällikkö Veli-Petteri Eskonniemi.

Tällä palvelulla tuotteet voidaan saada asiakkaille jopa puolessa tunnissa suoraan kotiin.



“On hienoa päästä aloittamaan yhteistyö Veikon Koneen kanssa. Tavoitteenamme on helpottaa
asiakkaidemme arkea mahdollisimman monessa eri tilanteessa. Mitä kattavammin palvelustamme
löytyy tuotteita erilaisiin arjen tarpeisiin, sitä paremmin voimme vapauttaa asiakkaidemme aikaa
muihin asioihin”, sanoo Woltin Suomen maajohtaja Henrik Pankakoski.
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Toimitusjohtaja
Puh. 050 388 4144, sähköposti: panu.vainio@veikonkone.fi

Henrik Pankakoski, Wolt
Suomen maajohtaja
Puh. 044 477 7498, sähköposti: henrik.pankakoski@wolt.com

Joonas Nurmela, Huawei Technologies Oy, kuluttajaliiketoiminta
Johtava PR- ja viestintäpäällikkö
Puh. 044 750 0084, sähköposti: joonas.nurmela@huawei.com

Lisätietoa Veikon Koneesta:
Veikon Kone on täysin kotimainen verkkokauppa sekä Suomen suurin kodinelektroniikkamyymälöiden ketju.
Asiantuntevuus, ripeä palvelu ja mutkaton meininki ovat asioita, joista Veikon Kone tunnetaan. Laaja ja laadukas
valikoimamme on suunniteltu suomalaisen kuluttajan näkökulmasta ja näin ollen saat aina oikean tuotteen oikeaan
paikkaan ja oikeaan hintaan. Veikon Kone - se toimii.

Lue lisää: https://www.veikonkone.fi/

Lisätietoa Woltista:
Wolt on suomalainen vuonna 2014 perustettu teknologiayritys, joka toimii tällä hetkellä 23 maassa ja 184 kaupungissa.
Woltin mobiilisovelluksella tai verkkosivuilla asiakkaat voivat tilata ravintolaruokaa sekä päivittäis- ja vähittäiskaupan
tavaroita alustan kumppaneilta. Woltilla on yli 3200 työntekijää, 40 000 ravintola- ja päivittäistavarakumppania, 90 000
lähettikumppania ja yli 10 miljoonaa asiakasta. Yrityksen toimitusjohtaja on Miki Kuusi. Wolt on kerännyt 707 miljoonaa
euroa rahoitusta sijoittajilta, joihin lukeutuvat muun muassa ICONIQ Capital, Tiger Global, DST, Prosus, KKR, Coatue,
83North, Goldman Sachs, Highland Europe and EQT Ventures ja EQT Growth.

Lue lisää: https://wolt.com/

Lisätietoa Huawei Consumer Business Group -liiketoimintayksiköstä:
Huawein innovatiivisia tieto- ja viestintäteknologian tuotteita ja palveluja on saatavilla yli 170 maassa, ja niitä käyttää jo
kolmasosa maailman väestöstä. Huaweilla on globaalisti 15 tutkimus- ja tuotekehityskeskusta, joista kaksi sijaitsevat
Suomessa Helsingissä ja Tampereella. Huawei työllistää maailmanlaajuisesti yli 195 000 henkilöä, joista yli 80 000
työskentelee tutkimuksen ja tuotekehityksen parissa. Huawein Consumer Business Group on yksi Huawein
liiketoimintayksiköistä, joka tuottaa korkealuokkaisia älypuhelimia, tietokoneita, tabletteja, puettavaa älyteknologiaa ja
pilvipalveluita. Vuonna 1987 perustettu Huawei on yksityinen yritys ja täysin työntekijöidensä omistama.

Lue lisää: https://consumer.huawei.com/fi/
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