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Gudriem.lv jauns bezmaksas pakalpojums – ēdienu piegādes salīdzināšana

Šonedēļ salīdzināšanas portālā Gudriem.lv sāka darboties jauns bezmaksas pakalpojums – 
ēdienu  piegādes  salīdzinātājs,  kurā  iespējams  salīdzināt  daudzu  uzņēmumu  ēdienu  un 
dzērienu pasūtīšanas un piegādes nosacījumus.  Tajā apkopota aktuālā informācija  no 40 
sabiedriskās  ēdināšanas  uzņēmumiem,  piemēram  „Čilli  pica”,  „Lulū”,  „Index  Cafe”, 
„Erebuni”, „Gardi Sushi”, „Gan Bei” un daudziem citiem. Informācija regulāri tiks atjaunota 
un papildināta.

„Lielākā daļa sabiedriskās ēdināšanas tīklu saviem klientiem piedāvā arī ēdienu piegādes pakalpojumus un 
visaktīvākie šajā ziņā ir suši bāri un picērijas,” stāsta Gudriem.lv valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Zaznovs, 
piebilstot,  ka līdz  šim Latvijas  iedzīvotājiem nebija  iespējas  ērti  salīdzināt  ēdienu piegādes  cenas  un 
piegādes ātrumu. Tagad Gudriem.lv lietotāji var vienuviet salīdzināt ne tikai iepriekšminētos rādītājus, bet  
arī aktuālās ēdināšanas uzņēmumu atlaižu akcijas. 

Gudriem.lv  ēdienu  pasūtīšanas  un  piegādes  nosacījumu  salīdzinātājs  tiks  regulāri  atjaunināts,  lai 
lietotājiem  allaž  būtu  pieejams  svaigākā  informācija  par  maksimāli  daudz  uzņēmumiem  17  Latvijas 
pilsētās. Lai atrastu interesējošo informāciju, lietotājam jāizvēlas kurā pilsētā viņš ēdienu vēlas saņemt, 
kā arī  jānorāda  kāda no 14  ēdienu kategorijām – picas,  šašliki,  suši,  pankūkas,  dzērieni,  komplekti, 
deserti,  u.c.  Pēc  šo  datu  ievades,  Gudriem.lv  sistēma  piedāvās  pārskatāmu  tabulu  ar  visiem 
iespējamajiem ēdiena  piegādes  variantiem,  kura  saturēs  arī  informāciju  par  minimālo  un  maksimālo 
pasūtījuma summu un piegādes ilgumu (ieskaitot bezmaksas piegādes akcijas). Tabulā būs redzama arī 
atlasīto sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu kontaktinformācija. 

„Būtiski, ka šis jaunais Gudriem.lv pakalpojums piedāvā arī novērtēt ēdināšanas uzņēmumus un sniegt 
par tiem komentārus, kas lietotājiem reālajā laikā ļauj dalīties informācijā par ēdienu piegādes ātrumiem, 
ēdienu kvalitāti  un  citām būtiskām detaļām.  Eksperti  ir  paši  pakalpojuma lietotāji,  kuri  var  novērtēt 
ēdināšanas uzņēmumus, liekot tiem „zvaigznes”,” stāsta D. Zaznovs.

Patlaban  Gudriem.lv  var  apskatīt  un  izvēlēties  ēdienu  piegādi  no  40  sabiedriskās  ēdināšanas 
uzņēmumiem, to skaitā ir arī lielie kafejnīcu tīkli, kuri darbojas ne tikai Rīgā, bet visā Latvijā.

Ēdienu piegādes salīdzinātājs atrodams šeit: http://www.gudriem.lv/edienu-piegade/lv/

Salīdzināšanas portāls  Gudriem.lv savu darbību uzsāka 2009.gadā. Tas ir neatkarīgs interneta resurss,  
kura lietotājiem ir iespēja patstāvīgi salīdzināt dažādu pakalpojumu cenas. Ja sākotnēji portāls piedāvāja  
salīdzināt tikai  Latvijas tirgū pieejamo mobilo operatoru tarifu plānus,  šodien iespējams salīdzināt arī  
priekšapmaksas kartes, depozītus, ātros kredītus, OCTA polises, ceļojumu apdrošināšanas piedāvājumus,  
interneta  un  TV pakalpojumu sniedzēju  piedāvājumus,  kā arī  kolektīvās  iepirkšanās  interneta  vietņu  
piedāvājumus.  Drīzumā  Gudriem.lv lietotājiem  būs  pieejamas  vēl  vairāku  aktuālo  pakalpojumu  
salīdzināšanas iespējas. 

Sarmīte  Vucāne:  tālr.  –  (+371)  29424515,  e-pasts  –  sarmite@gudriem.lv,  interneta  mājas  lapa  –  
www.gudriem.lv. 
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