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Bolt Food va concura cu Uber Eats
Startup-ul estonian Bolt, principalul concurent al Uber, a anuntat ca isi va
extinde gama de servicii cu livrarea comenzilor de mancare, potrivit Reuters.
Serviciul de livrari, Bolt Food, tocmai a fost lansat la Tallinn, Estonia, scrie
startupcafe.ro.
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Potrivit Reuters, urmatoarele piete pe care Bolt Food va livra comenzi de mancare sunt tarile
vecine Lituania si Letonia dar si Africa de Sud.
Bolt, denumita initial Taxify, opereaza in 30 de tari, printre care si Romania, si are peste 25 de
milioane de utilizatori.
Bolt Food ar urma sa-si extinda baza de utilizatori cu preturi mai mici pentru consumatori si
venituri mai avantajoase pentru livratori.
"E o piata foarte competitiva. Livrarea comenzilor de mancare este a treia mare lansare de
produs si se potriveste foarte bine cu strategia noastra. A fost o cerere foarte populara printre
utilizatori, " a spus Jevgeni Kabanov, chief product officer la Bolt, intr-un interviu pentru Reuters.
Bolt ataca prin lansarea serviciului de livrare a comenzilor de mancare o piata pe care
concurentul sau Uber Eats a raportat venituri de 1,1 miliarde de dolari in prima jumatate a lui
2019, dublu fata de anul precedent, potrivit Reuters.
Totusi, e un sector cu destule provocari pentru statup-uri; investitiile sunt in declin fata de 2015,

anul care a atras cei mai multi bani de la investitori. Acum acestia sunt mai degraba preocupati
de competitia tot mai mare si de faptul ca acest tip de companii sunt evaluate la bani multi dar nu
prea sunt profitabile.
Bolt, un startup fondat in urma cu sase ani, a adunat investitii de peste 200 de milioane de dolari
de la un grup de investitori printre care se afla Daimler dar si o companie de transport
chinezeasca, Didi Chuxing Technology Co, care a cumparat acum trei ani Uber China.
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