
Wolt
Étel házhozszállítás és élelmiszer



Mi is az a Wolt?

• A Wolt egy gasztro-tech vállalkozás, 
amely étel házhozszállításra 
specializálódott.

• A vásárlók az éttermekből 
megrendelhetik a finomabbnál finomabb 
ételeket, melyet várakozás nélkül 
felvehetnek személyesen az étteremben, 
vagy a futár partnerek által 
házhozszállítattják.



Információk • Alapítva: 2014., Helsinki, Finnország

• Elnök-vezérigazgató: Miki Kuusi

• 2019 szeptemberi adat szerint a Wolt 19 ország 60 városában van 
jelen

• A Wolt felhasználói felé irányuló applikációja az iparág legmagasabb 
értékelésével rendelkezik, vagyis a legjobban kedvelt alkalmazás



Első lépések

• Amikor először letöltjük vagy 
megnyitjuk a weboldalt akkor egy 
profilt kell létrehoznunk

• Meg kell adnunk a tartózkodási 
helyünket és telefon számunkat

• Meg kell adnunk nevünket

• Egy olyan helyet kell megadni ahova 
van kisállítás



Hol lehet elérni az 
alkalmazást vagy 
weboldalt?

• Az operációs rendszertől függ

• IOS-en az App Store-ban, Androidon 
álltalában a Play Árhuzázból

• Weboldala is amit a keresőbe írva 
(google chrome, Safari böngésző) 
elérhetünk és használhatunk



Miért jó a Wolt?

• A wolt összegyűjti a különböző városokban az 
éttermeket

• Külön kategóriákra besorolja az ételeket, amik 
közül valamelyiket kiválaszthatunk, és akkor olyan 
éttermeket ajánl, ahol olyan ételt lehet kapni pl.: 
pizza, burger, hal, tészta

• Akciós ajánlatokat előre hozza menükre vagy 
ételekre vonatkozóan

• Kiírja a várható szállítás idejét

• Érintkezésmentesen kiszállítják kért rendelésünket

• Elérhető az élelmiszer házhozszállítás is



Wolt kredit

• Meghívó kódunkkal másoknak segíthetünk 
szerezni wolt kreditet, amit aztán profilukhoz 
hozzáadva 1000Ft értékű kreditet kapnak 
egyenlegükre, amit első rendelésük alkalmával 
házhozszállítás esetén tudnak használni

• Amint megérkezett rendelésük, nekünk is jóváírnak 
1000Ft kreditet, ráadásul minden egyes ismerősünk 
után



Hogyan adjam meg és írjam be a wolt kredit 
kódot?

Kód megadása
• 1. Meg kell nyitnunk a 

profilunkat a jobb alsó sarokban 
lévő ikonra kattintva ( telefonon)

• 2. A kuponkód megadása 
menüpontra rá kell kattintani

• 3. Végül meg kell adni azt a 
kódot amit ismerősünk osztott 
meg velünk

Kód megosztása
• 1. Meg kell nyitnunk a profilunkat 

a jobb alsó sarokban lévő ikonra 
kattintva ( telefonon)

• 2. A kreditek és tokenek
menüpontra rákattintunk

• 3. Aztán Barátok meghívására

• 4. Végül kiírja kódunkat amit meg 
tudunk osztani



Hogyan tudjuk kifizetni a 
megrendelt ételt?

• Meg kell adnunk bankkártyánk adatait

• El kell végeznünk egy rendelést és automatikusan levonja 
a pénzt kártyánkról

• Wolt kreditünket felhasználva



Pózitívumok

• Közösségépítő

• Folyamatosan újabb és újabb éttermek és 
ajánlatok érhetőek el az alkalmazásban

• Wolt kredit

• Élelmiszer házhozszállítás

• Érintésmentes átvétel



Negatívumok
• Nem mindenhova van házhozszállítás, álltalában csak városokban

• Készpénzzel nem lehet fizetni

• Kicsit nehéz átlátni az elején, de ki lehet tapasztalni



Köszönöm a figyelmet!


