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Foodora vastaa koventuneeseen kilpailuun ja avaa Helsingin neljännen Foodora Marketin
Ruoholahteen - ruokaostosten tekeminen ei ole koskaan ollut näin helppoa

Suomen ja Pohjoismaiden suosituin ruoan tilaus- ja kotiintoimituspalvelu avaa uuden Foodora
Market -verkkoruokakauppansa myymälän Helsingin Ruoholahteen. Nyt etelähelsinkiläisillä on
mahdollisuus saada ruokaostoksensa kotiin jopa 15 minuutissa.

“Meillä on ollut niin kova kysyntä, että päätimme avata Helsinkiin neljännen Foodora Market
-myymälän. Kesän jälkeen Foodora Marketin myynti on viisinkertaistunut. Ensimmäinen
Foodora Market avattiin Helsingin Pasilaan joulukuussa 2020. Helsingin toinen myymälä avattiin
toukokuussa Herttoniemeen ja kolmas Malmille heinäkuussa 2021. Lisäksi avasimme
heinäkuussa myös Espoon Niittykummussa”, Foodoran toimitusjohtaja Joonas Kuronen sanoo.

Ruoan ja muiden päivittäistavaroiden ostaminen sovellusten kautta on räjähdysmäisesti kasvava
trendi myös maailmanlaajuisesti. Päivittäistavarakauppa PTY:n mukaan päivittäistavaran
verkkokaupan arvo vuonna 2020 Suomessa oli 395 miljoonaa, kasvu edellisvuoteen oli yli
kolminkertainen.

Pääkaupunkiseudun lisäksi Foodora Marketin palvelu avautui lokakuussa Turussa ja
marraskuussa Oulussa. Joulukuussa Foodora Market käynnisti toimintansa myös Jyväskylässä ja
Lahdessa.

”Kilpailu kovenee ja se on asiakkaiden etu. Foodora Market voi nyt toimittaa
päivittäistavaratuotteita lähes 40 prosentille suomalaisista. Se tarkoittaa, että palvelun ja
toimitusprosessien täytyy olla kunnossa. Kaiken tulee toimia täydellisesti asiakkaille”, sanoo
Joonas Kuronen.

Ruokaostosten tekeminen netissä on kiireisen arjen pelastus. Foodora Market on palvelu, jonka
kautta asiakas saa tilattua kaikki tutut tuotteet edulliseen hintaan ja nopeasti kuljetettuna.
Foodora Market tarjoaa päivittäistavaroita tuoretuotteista välipaloihin ja vauvan vaippoihin.

Foodora Marketissa on aina tarjolla tuoreita ja maukkaita kasviksia ja vihanneksia. Nopeasti
kasvavassa valikoimassa on tällä hetkellä yli 3500 tuotetta, tarkoituksena on kasvattaa valikoima
pian supermarket-kokoon.

“Me haluamme parantaa helsinkiläisten arkea avaamalla uuden Foodora Marketin
Ruoholahteen. Näin pystymme entistä paremmin ja nopeammin palvelemaan asiakkaitamme ja
näin lisätä heidän vapaa-aikaansa”, Foodora Market Senior Manager Jarno Lehtimäki sanoo.



Foodoran lähetit vastaavat tuotteiden kuljetuksesta. Tammikuun loppuun asti kuljetus on
maksuton, sen jälkeen kuljetusmaksu on 2,90 euroa. Palvelu on saatavilla arkisin ja
viikonloppuisin aamusta iltaan.
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Suomen ja muiden Pohjoismaiden suurin ruoan ja päivittäistavaroiden tilaus- ja toimituspalvelu
Foodora toimii yli 90 paikkakunnalla Suomessa. Palvelu toimittaa joka päivä hyvää ruokaa
ravintoloista ja Foodora Market -myymälöistä Android- ja iOS-sovelluksella tai www.foodora.fi
-sivuston kautta. Nopein tapa tilata ruokaa – kotiin, töihin, minne tahansa!


